Bijlagenboek Zienswijzen
Vijfheerenlanden
Behorende bij Reactienota
Vijfheerenlanden

Inhoudsopgave

Dit Bijlagenboek Zienswijzen Vijfheerenlanden bevat alle ontvangen zienswijzen, welke zijn beantwoord in de Reactienota
Vijfheerenlanden.
De zienswijzen zijn geanonimiseerd omwille van de privacy van
de indieners, conform publicatiebeleid Rijksoverheid.
De grote hoeveelheid zienswijzen maakte themagewijze beantwoording in de Reactienota noodzakelijk. Met uitzondering van
de zienswijzen van de drie gemeenten en de provincie ZuidHolland zijn de ontvangen zienswijzen in dit bijlagenboek
genummerd. Deze nummering correspondeert met de verwijzingen in de Reactienota Vijfheerenlanden.

Inhoudsopgave
Zienswijzen gemeenteraden Leerdam, Vianen en Zederik

Zienswijze provinciale staten Zuid-Holland

1.

Standaardzienswijze via www.zhmijnprovinciekeuze.nl

	306 ontvangen zienswijzen betroffen de standaardzienswijze, bestaande uit uitsluitende de acht aangeboden argumenten, via www.zhmijnprovinciekeuze.nl. Van deze uniforme zienswijze is één exemplaar opgenomen, welke volgnummer 1
heeft.
De zienswijzen waar indieners aanvullende argumenten hebben toegevoegd zijn als unieke zienswijzen opgenomen.

2.

Identieke zienswijzen inwoners

	Bij 16 ontvangen zienswijzen van “betrokken inwoners” is gebruik gemaakt van een uniforme brieftekst. Van deze uniforme
zienswijze is één exemplaar opgenomen, welke volgnummer 2 heeft.

3.

Identieke zienswijzen Gorinchemse bedrijven

	Bij 6 ontvangen zienswijzen van Gorinchemse bedrijven is gebruik gemaakt van een uniforme brieftekst. Van deze uniforme zienswijze is één exemplaar opgenomen, welke volgnummer 3 heeft.

4 t/m 22.

Zienswijzen bestuurlijke omgeving

	19 unieke zienswijzen vanuit de bestuurlijke omgeving: omliggende gemeenten en bestuurlijke samenwerkingsverbanden.
Deze zijn allemaal opgenomen als nummers 4 tot en met 22.

23 t/m 204. Unieke zienswijzen inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties
182 ontvangen zienswijzen waren uniek en zijn allemaal opgenomen als nummers 23 tot en met 204.

Zienswijzen gemeenteraden Leerdam,
Vianen en Zederik
Bijlagenboek
Zienswijzen Vijfheerenlanden
Behorende bij Reactienota Vijfheerenlanden

(<,

C.; E

Prinses Marijkeweg 1 Meerkerk
Postbus 1, 4230 BA Meerkerk
(0183) 35 28 02

1

Website www zederik.nl
Email

postbusl@zederik.nl
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Datum

Zienswijze Herindelingsontwerp
Vijfheerenlanden

div

28 februari 2017

Ons kenmerk

Z.10168/UIT.19179

F. de Lange

e FEB.

Geachte heer Versteeg,
Na een opiniërende bespreking in de openbare raadsbijeenkomst van 23 januari 2017 en na bespreking in de
openbare vergadering van het Vijfheerenianden-Beraad van 1 februari 201 7 heeft de raad van Zederik in zijn
openbare vergadering van 27 februari 2017 de 'Zienswijze Herindelingsontwerp Vijfheerenlanden' vastgesteld.
Als bijiagen bij deze brief treft u de stukken aan die onder aan deze brief staan vermeld.
Bij deze bieden wij de zienswijze van de gemeenteraad van Zederik op het Herindelingsontwerp
Vijfheerenlanden aan.
Voor de volledigheid merken wij nog op dat de gemeenteraden van Leerdam en Vianen in hun openbare
vergaderingen van resp 23 februari 2017 en 14 februari 2017 dezelfde zienswijze hebben vastgesteld.

Met vriendelijke groet,
raad van de gemeente Zederik,

Fd
griffier

Borlijaufs---,-trurgér-iieester
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lnformatie : F. de Lange, telefoon werk: 0183 -356517, telefoon mobiel: 06 23949457, e-mail: f.de.lange@zederik.nl

Bijlagen

Begeleidende brief d.d. 14 februari 2017 van het college van burgemeester en wethouders bij het
voorstel van de Stuurgroep Vijfheerenlanden voor het indienen van een zienswijze op het
herindelingsontwerp Vijfheerenlanden.
Advies d.d. 7 februari 2017 van de Stuurgroep Vijfheerenlanden aan de raden van Leerdam, Vianen
en Zederik over de zienswijze herindeling Vijfheerenlanden
Raadsbesluit d.d. 27 februari 2017 tot vaststelling van de "Zienswijze Herindelingsontwerp
Vijfheerenlanden"
Bijlage bij het raadsbesluit van 27 februari 2017 "Zienswijze Herindelingsontwerp Vijfheerenlanden"
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Zederik
Raadsvoorstel
Raad d.d
Agendapunt

: 27 februari 2017
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Datum

14 februari 2017

Zaak

Z.10168/RV.344

Informatievergadering : -Portefeuillehouder

: A.F. Bonthuis

Bijlagen:

Onderwerp
Zienswijze Herindelingsontwerp Vijfheerenlanden
Centrale vraagstelling
Het indienen van een zienswijze op het Herindelingsontwerp Vijfheerenlanden.
Beslispunten
Tot indiening van een zienswijze op het Herindelingsontwerp Vijfheerenlanden, zoals verwoord in de
van dit besluit deel uitmakende bijlage. over te gaan
Informatievergadering
Het voorstel is niet besproken in de Informatievergadering
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Inleiding
Op 23 januari 2017 is het Herindelingsontwerp in een openbare raadsbijeenkomst van Zederik in
opiniërende zin besproken.
Op 1 februari 2017 heeft in het Vijfheerenlandenberaad een uitgebreide bespreking plaatsgevonden
van dit raamwerk. Vanuit de fractie van de ChristenUnie in het Vijfheerenlandenberaad is een
wijzigingsvoorstel ingediend op de tekst van het door de Stuurgroep opgestelde raamwerk voor de op
te stellen zienswijze. Tijdens die vergadering bleek dat voor de op basis van dit voorstel gewijzigde
tekst van een op te stellen zienswijze zeer brede steun bestond onder de in het
Vijfheerenlandenberaad vertegenwoordigde fracties vanuit de 3 gemeenteraden. Het
Vijfheerenlandenberaad heeft besloten deze aldus gewijzigde tekst voor te leggen aan de 3
gemeenteraden als gezamenlijke zienswijze.

Het college van Zederik,
de secretaris.

de burgemeester,

J.H. Koetsenrui

A.F. Bonthuis
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Zederik

Onderwerp:
Zienswijze Herindelingsontwerp Vijfheerenlanden.

Z.10168/RB.219

De Raad der gemeente Zederik;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 februari 2017;
gelezen de brief van de Stuurgroep vorming gemeente Vijfheerenlanden d.d. 7 februari 2017,

besluit:
tot indiening van een zienswijze op het Herindelingsontwerp Vijfheerenlanden, zoals verwoord in de
van dit besluit deel uitmakende bijlage. over te gaan en nogmaals aan te geven dat het in de raadsvergadering van 10 november 2015 genomen besluit om bij de provincie Zuid-Holland te willen blijven ongewijzigd is.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zederik,
gehouden op 27 februari 2017.
De griffier,
voorzitter,

<<<r•

zederik

•

Z.10168/RB.220
ZIENSWIJZE HERINDELINGSONTWERP VIJFHEERENLANDEN
De gemeenteraad van Zederik formuleert het onderstaande als haar zienswijze op het Herindelingsontwerp
Vijfheerenlanden dd. 1 december 2016.
De gemeenteraden van Leerdam, Vianen en Zederik hebben in november 2015 besioten om te fuseren tot
een nieuwe gemeente Vijfheerenlanden en hebben de Provincies Utrecht en Zuid-Holland gevraagd hiervoor een Herindelingsvoorstel op te stellen.
De gemeenteraden constateren dat de provincies er niet in gesiaagd zijn om in gezamenlijkheid te komen
tot de opstelling van een Herindelingsvoorstel en dat — na interventie van de Minister van BZK — het Herindelingsvoorstel is opgesteld door de Provincie Utrecht en vanaf 1 december 2016 ter inzage is gelegd.
De gemeenteraden betreuren het dat het niet is gelukt om tot een gezamenlijk voorstel te komen door de
beide Provincies en dat — mede hierdoor — de beoogde fusiedatum van 1-1-2018 niet haalbaar is gebleken.
De gemeenteraden zijn ingenomen met het feit dat de Provincie Utrecht na de interventie door de Minister
voortvarend heeft gewerkt aan het Herindelingsontwerp dat nu ter inzage is gelegd, zodat de besluitvormingsprocedure over de fusie kan worden voortgezet gericht op vorming van de nieuwe gemeente per 1-12019.
De gemeenteraden constateren met instemming dat het Herindelingsontwerp een goede onderbouwing
geeft voor de fusie tussen de drie gemeenten, aansluitend bij de besluiten en argumenten die daar voor de
gemeenteraden aan ten grondslag hebben gelegen. De gemeenteraden constateren ook met instemming
dat uit het Herindelingsontwerp blijkt dat er breed maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak is voor de
vorming van de gemeente Vijfheerenlanden en dat er geen inhoudelijke of andersoortige belemmeringen
zijn geconstateerd voor deze fusie.
De gemeenteraden hebben kennis genomen van de keuze die in het Herindelingsvoorstel is gemaakt voor
de ligging van de nieuwe gemeente in de Provincie Utrecht. De gemeenteraden missen in het Ontwerp een
afweging van argumenten pro en contra deze provinciekeuze, die als inhoudelijke onderbouwing voor deze
keuze kan dienen. De gemeenteraden vinden een dergelijke onderbouwing van belang vanuit transparantie
naar burgers en organisaties en tevens om in de vervolgbesluitvorming een heider uitgangspunt te formuleren.
De gemeenteraden constateren dat door voorstanders van een provinciale indeling van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht een of meer van de volgende argumenten hiervoor worden gehanteerd:
•

Biedt de beste kansen voor innovatieve economische ontwikkeling passend bij de visie op de nieuwe
gemeente en aansluitend bij de geldende economische oriëntatie;

•

Geeft de nieuwe gemeente een sterker positie in het bestuurlijk netwerk en ten opzichte van andere
gemeenten in de provincie;

•

Geeft lagere lasten voor de burger vanwege lagere provinciale belastingen;

•

Sluit het beste aan bij de overheersende maatschappelijke en economische relatiepatronen vanuit de
nieuwe gemeente naar buiten;

•

Geeft aansluiting bij een meer aansprekende bestuurlijke stiji in het provinciaal optreden en meer het
gevoel van bestuurlijke nabijheid en betrokkenheid daarin;

•

De belangrijke sociaal-culturele en historische verbondenheid binnen het gebied Alblasserwaard/Vijfheerenlanden wordt niet verstoord door deze provinciekeuze;
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De samenwerking binnen Alblasserwaard/Vijfheerenlanden kan een nieuwe impuls krijgen in een gro-

•

ter en meer gediversificeerd bestuurlijk netwerk dat over provinciegrenzen heen kan onstaan;
De gemeenteraden constateren dat door voorstanders van een provinciale indeling van de nieuwe gemeenten in Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland een of meer van de volgende argumenten worden gehanteerd:
•

De belangrijke sociaal-culturele en historische verbondenheid binnen het gebied Alblasserwaard/Vijfheerenlanden kan het beste worden gewaarborgd en doorontwikkeld binnen de setting van
1 provinciaal bestuur voor het gehele gebied;

•

De ontwikkelingsmogelijkheden van de agrarische sector zijn onder het provinciaal beleid van ZuidHolland beter geborgd dan onder het provinciaal beleid van Utrecht;

•

De noodzakelijke ont- en invlechting van de nieuwe gemeenten in wettelijke gemeenschappelijke rege-

•

De huidige werkwijze van politie in het gebied grotendeels intact kan blijven en met name de politie-

lingen kan met minder financieel risico en beperktere organisatorische gevolgen plaatsvinden;
post in Gorinchem;
•

Door de nieuwe gemeente in Zuid-Holland in te delen ontstaat een eenvoudiger bestuurlijke eenheid
wat betreft waterschap in het gebied;

•

Er is minder risico dat de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden met een (ongewenste) bouwopdracht in
het Utrechts stadsgewest zal krijgen;

•

Er is minder risico dat de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden in een fusieronde in de toekomst bij ge-

meenten als Nieuwegein of Houten wordt gevoegd;
De gemeenteraden verzoeken de Provincie om hier in het op te stellen Herindelingsadvies nadrukkelijk
aandacht te besteden aan deze argumenten pro en contra en de te kiezen provinciale indeling waar mogelijk zodanig in te richten en van randvoorwaarden te voorzien dat de mogelijke voordelen worden geoptimaliseerd en de mogelijke nadelen zoveel mogelijk worden beperkt.
De gemeenteraden constateren dat er in de besluitvorming van november 2015 door een meerderheid van
de gemeenteraden en raadsleden gekozen is voor aansluiting van de nieuwe gemeente bij Utrecht en door
een minderheid van de gemeenteraden en raadsleden voor de aansluiting bij Zuid-Holland. De gemeenteraden realiseren zich dat in de uiteindelijke besluitvorming slechts ruimte is voor keuze voor één van beide
provincies. De gemeenteraden zijn ook van oordeel dat het van belang is voor de uitstraling naar buiten en
voor het ongestoord verloop van het vervolg van het besluitvormingstraject dat de gemeenteraden zoveel
mogelijk in gezamenlijkheid tot een opvatting hierover komen.
De gemeenteraden constateren dat de gemeenteraad van Vianen en Leerdam zich uitspreken voor de ligging van de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht op grond van bovengenoemde argumenten en dat de
gemeenteraad van Zederik zich uitspreekt voor de ligging in de provincie Zuid Holland, eveneens op grond
van de hierboven genoemde argurnenten.
De gemeenteraden zijn van oordeel dat bij een eventuele provinciekeuze voor Utrecht de voortzetting — in
eventueel herontworpen bestuurlijke constructies — van bestaande samenwerkingsverhoudingen de regio
Alblasserwaard/Vijfheerenianden van groot belang is, gezien de landschappelijke en historische entiteit van
het gebied. Daarom roepen de gemeenteraden de Colleges van B&W van de betrokken A/V gemeenten
(waar mogelijk in samenwerking met de Lekstroomgemeenten) om zoveel als mogelijk voorafgaand aan de
fusiedatum te investeren in constructieve en effectieve samenwerkingsverhoudingen na de fusiedatum,
waarbij de belangen van inwoners en de inhoudelijke doelstellingen centraal staan. Tevens verzoeken de
gemeenteraden de Provincie Utrecht en Zuid-Holland hierin zonodig een ondersteunende en faciliterende
rol te vervullen.
De gemeenteraden zijn van oordeel dat de personele en rnateriële gevolgen van de provincie-keuze voor de
wettelijke samenwerkingsverbanden in goed overleg tussen deze samenwerkingsverbanden en andere
eventueel betrokken partijen dienen te worden benaderd en opgelost. De gemeenteraden waarderen de
procesverantwoordelijkheid die de Provincie Utrecht eventueel daarin wil nemen om dit proces te ondersteunen. De gemeenteraden blijven onverminderd van oordeel dat de financiële gevolgen voor alle partijen
(dus ook voor de nieuwe gemeente) zoveel mogelijk gemitigeerd rnoeten worden.
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De gemeenteraden vertrouwen er op dat de Provincie in het Herindelingsadvies met grote zorgvuldigheid
omgaat met de ingebrachte zienswijzen, met name waar die wijzen op mogelijke materiële gevolgen voor
de burgers en organisaties van de vorming van de nieuwe gemeenten en/of de te maken provinciekeuze en
dat daar waar mogelijk oplossingen worden aangereikt voor de praktische gevolgen die er op diverse terreinen kunnen zijn van de aangegeven provinciekeuze.
De gemeenteraden zetten de voorbereiding van de nieuwe gemeente per 1-1-2019 met voortvarendheid
voort in het vertrouwen dat met het op te stellen Herindelingsadvies een goede verdere stap gezet kan
worden in de formele besluitvorming hierover.
Behoort bij raadsbesluit d.d. 27 februari 2017
Mijibekend.

F. de liáhge
raadsgriffier
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DEN

Aan: leden gemeenteraden Leerdam, Vianen en Zederik
Meerkerk, 7 februari 2017
Onderwerp:
HERINDELINGSONTWERP VLIFHEERENLANDEN

Geachte leden van de gemeenteraden,

Op donderdag 1 december jl. is het Herindelingsontwerp Vijfheerenlanden ter inzage gelegd. In januari
jl. is dit Herindelingsontwerp opiniërend besproken in uw gemeenteraad. Voor de ondersteuning van
deze bespreking in de gemeenteraden is door de Stuurgroep Vijfheerenlanden beging januari een informatienota opgesteld, alsmede een raamwerk voor een mogelijk door de gemeenteraden in te dienen
zienswijze op dit Herindelingsontwerp.
Op 1 februari jl. heeft in het Vijfheerenlandenberaad een uitgebreide bespreking plaatsgevonden van
dit raamwerk. Vanuit de CU-fractie in het Vijfheerenlandenberaad is een wijzigingsvoorstel ingediend
op de tekst van het door de Stuurgroep opgestelde raamwerk voor de op te stellen zienswijze. Tijdens
die vergadering bleek dat voor de op basis van dit voorstel gewijzigde tekst van een op te stellen zienswijze zeer brede steun bestond onder de in het Vijfheerenlandenberaad vertegenwoordigde fracties
vanuit de 3 gemeenteraden. Het Vijfheerenlandenberaad is besloten deze aldus gewijzigde tekst voor
te leggen aan de 3 gemeenteraden als gezamenlijke zienswijze.
Derhalve wordt u hierbij voorgelegd de tekst van een ontwerp-zienswijze die overeenkomt met de
tekst zoals in het Vijfheerenlandenberaad is overeengekomen. U wordt voorgesteld om in uw vergadering in februari in te stemmen met de tekst van deze zienswijze. Deze zal vervolgens worden aangeboden aan de Provincie Utrecht, waarbij ook het verslag van de opiniërende vergadering van uw gemeenteraad in januari en het verslag van uw vergadering van februari zal worden gevoegd.
De Provincie Utrecht heeft aangegeven dat GS op 21 maart a.s. een besluit zal nemen over alle ingediende zienswijzen. Vervolgens zal Provinciale Staten op 13 april of 19 april een besluit nemen over het
Herindelingsadvies. Dit zal vervolgens eind april aan de Minister van BZK worden gezonden met het oog
op de voorbereiding van een wetsvoorstel inzake de herindeling. Onder normale omstandigheden zal
dit wetsvoorstel voor het kerstreces van 2017 worden aangeboden aan de Staten-Generaal om tijdige
behandeling mogelijk te maken met het oog op fusie per 1-1-2019.
Bijgevoegd het voorstel voor de in te dienen zienswijze,

Hoogachtend,
Stuurgroep Vijfheerenlanden
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provincie
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HOLLAND

Griffier
Statengriffie
Contact

Dhr.F. Kas
T 070- 441 8188
f.kas@pzh.n1
Postadres Provinciehuis

Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nI
Gedeputeerde Staten van Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Datum
6 maart 2017

VERZONDEN 0 8 MAO 2O17
Bijlagen
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Onderwerp

Corrigendum zienswijze Herindelingsontwerp
Vijfheerenlanden.
Geachte college,
Per abuis is de verkeerde versie van de Zienswijze herindelingsontwerp Vijfheerenlanden aan u
gezonden.
De volgende alinea ontbreekt hierin op blz.12:
"Openbaar gesprek
Op 7 februari jl. heeft de provincie Zuid-Holland een openbaar gesprek georganiseerd in Ameide,
waarbij de gevoelens zijn opgehaald. die /even onder de inwoners, ondernemers en instellingen
in het gebied. De discussies op de drukbezochte bijeenkomst bevestigden nog eens dat de
argumenten rond de provinciekeuze in het herindelingsontwerp te weinig aandacht hebben
gekregen. Het verslag van deze bijeenkomst hebben wij als bijlage bijgevoegd."

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1

Verder is per abuis het gespreksverslag van de bijeenkomst op 7 februari jl. niet als bijlage
meegezonden.

2596 AW Den Haag

Bijgesloten zend ik u de gecorrigeerde versie van de Zienswijze herindelingsontwerp
Tram 9 en de bustijnen
90, 385 en 386 stoppen

Vijfheerenlanden alsmede het genoemde gespreksverslag.

dichtbij het
provinciehuis. Vanaf

Hoogachtin

station Den Haag CS is
het tien minuten !open.
De parkeerruimte voor
auto's is beperkt

Frits
wnd.Statengriffier

Provinciale Staten

Contact

1

Pl".7 ncie

LUID

drs. M.B. de Prieëlle MPA
T 070 - 441 70 46
mb.de.pneelle©pzh.n1

HOLLAND

Postadres Provinciehuis

Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuld-holland.nl
Gedeputeerde Staten van Utrecht

Datum

Postbus 80300

Zie verzenddatum linksonder

3508 TH Utrecht

Ons kenmerk

PZH-2017-579952258
DOS-2015-0007857
Uw kenrnerk

81A1AE44
Bijlagen
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onderwerp
Herindelingsontwerp Vijfheerenlanden.
Geacht college,
Wij hebben kennis genomen van het herindelingsontwerp Vijfheerenlanden. Dit ontwerp heeft u
opgesteld nadat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan u met zijn
procesinterventie van 8 september 2016 heeft verzocht om de procedure voort te zetten. die door
de Interprovinciale Commissie Vijfheerenlanden (IPC) was ingezet. De minister heeft u verzocht
om het proces zorgvuldig in te richten en argumenten van Zuid-Holland en andere
belanghebbenden evenredig in de afweging mee te nemen.
In onze zienswijze gaan wij achtereenvolgens in op de gemeentelijke herindeling, de gevolgde
procedure en de inhoudelijke en organisatorische argumenten omtrent de provinciekeuze. Wij
zullen uiteen zetten waarom wij de herindeling Vijfheerenlanden steunen, maar ernstige
bedenkingen hebben als het gaat om de door u gevolgde procedure en de argumentatie voor de
provinciekeuze. Wij kunnen ons daarom ook niet vinden in uw voorstel am de provinciegrens
zodanig te wijzigen dat de nieuwe gemeente onderdeel wordt van de provincie Utrecht.
Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Tram 9 en de busiijnen
90. 385 en 386 stoppen

Gemeentelijke herindeling
De gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik hebben de ambitie uitgesproken om één nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden te vormen. Dit is een proces van onderop dat wij graag

dichtbrj het

ondersteunen.

provinciehuis. Vanaf

Ondanks de verschillen in externe oriéntatie en de kwestie van de provinciegrens hebben de drie

station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto's is beperkt.

gemeenten elkaar gevonden. Ons is gebleken dat er in de drie gemeenteraden en bij de
buurgemeenten draagvlak is voor de gemeentelijke herindeling. Ook is er draagvlak onder de
bevolking en het maatschappelijk middenveld voor de gemeentelijke herindeling.
De mogelijkheid doet zich voor om een nieuwe bestuurskrachtige gemeente te vormen met een
goed toegerust bestuurlijk en ambtelijk apparaat, die de burgers en ondernemers goed van dienst
kan zijn. Intensieve samenwerking met de omgeving zal voor de nieuwe gemeente in de
toekomst van groat belang blijven om haar taken en maatschappelijke opgaven te kunnen
realiseren. De meervoudigheid in de externe oriéntatie van de nieuwe gemeente vergt wel extra
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inzet op samenwerking en vergt ook het maken van keuzen als het gaat om de primaire orièntatie
en de toekomstige samenwerkingspartners.
De schaalgrootte van de nieuwe gemeente met 54.000 inwoners lijkt voldoende om in de
komende periode zelfstandig te kunnen blijven bestaan. Of dit op de langere termijn ook zo zal
zijn. kunnen wij nu niet voorzien. Mocht er in de verdere toekomst een verdere opschaling aan de
orde komen. dan kan de voorliggende provinciale vestiging van de nieuwe gemeente daarvoor
bepalend zijn. Daarom vragen wij u om in het herindelingsadvies helderheid te geven wat het
perspectief is voor de nieuwe gemeente bij een eventueel volgende opschaling.
De wijze waarop de drie gemeenten in de afgelopen periode aan de slag zijn gegaan met de
vormgeving en inrichting van de nieuwe gemeente verdient complimenten. Er is fors geïrivesteerd
in het ontwikkelen van een visie op de nieuwe gemeente, waarbij volop aandacht wordt besteed
aan de interne samenhang en het dorps- en kernenbeleid.
Provinciale herindeling
a. Uitgangspunten
De minister van BZK heeft in zijn brief van 8 september 2016 aan uw college gevraagd om de
herindelingsprocedure voort te zetten en zorgvuldig in te richten en argumenten van de provincie
Zuid-Holland en andere belanghebbenden evenredig in de afweging mee te nemen.
De voorbereiding van het herindelingsontwerp is een voortzetting van de reeds eerder door onze
provincies gezamenlijk ingezette procedure. Nadat beide Provinciale Staten in maart 2016 de IPC
hebben opgericht, is deze voortvarend te werk gegaan. De IPC heeft verschillende bestuurlijke
partijen gehoord en heeft daarmee waardevolle informatie opgehaald. In de werkzaamheden van
de IPC ging veel aandacht uit naar het vraagstuk van de provinciekeuze en daarmee ook naar
het critenum 'Evenwichtige regionale verhoudingen* uit het Beleidskader gemeentelijke
herindelingen.
Over het aspect 'Evenwichtige regionale verhoudingen heeft de IPC het volgende gezegd in haar
brief van 8 maart 2016 aan de burgemeesters van Leerdam. Vianen en Zederik:
"Het criterium 'Evenwichtige regionale verhoudingen' zal ook in het herindelingsontwerp een
plek krijgen. De 1PC zal recht doen aan een zorgvuldige afweging van de belangen en
posities van de drie gemeenten en van de regio's zowel aan Utrechtse als Zuid-Hollandse
zijde. Het Beleidskader geeft aan dat bij een herindeling een afweging nodig is op basis van
de loka1e en regionale omstandigheden, ontwikkelingen en context. Een afweging die voor
de betrokken gemeenten bij de herindeling leidt tot een versterking van de bestuurskracht en
die goed past binnen de regio's waar deze gemeenten in liggen.
Gebiedscongruentie is in het Beleidskader geen zelfstandig toetsingscriterium. Echter, de
drie gemeenten hebben hun huidige samenwerking in verschillende regio's georganiseerd.
Wij zullen daarom bij het onderdeel 'Evenwichtige regionale verhoudingen' ook in beeld
brengen wat de effecten van de herindeling zijn voor de samenwerking in de Zuid-Hollandse
en Utrechtse regio en daar iels van vinden. Het criterium evenwichtige regionale
verhoudingen' gaat dus verder dan de vraag of de toekomstige schaal van de nieuwe
gemeente een belemmering kan zijn voor de samenwerking in de regionale context."
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Een evenwichtig herindelingsontwerp bestaat onzes inziens uit de volgende aspecten:
a. Er wordt uitvoering gegeven aan de opdracht van de IPC. Dit betekent dat in het
herindelingsontwerp zorgvuldig in beeld wordt gebracht wat de effecten van de herindeling
zijn voor de samenwerking in de Zuid-Hollandse en Utrechtse regio en daar worden
vervolgens conclusies uit getrokken.
b. De ingebrachte argurnenten van de provincies Utrecht en Zuid-Holland worden zorgvuldig
tegen elkaar afgewogen. Vanuit Zuid-Hollands perspectief wordt hierbij in ieder geval
aandacht besteed aan de argumenten in de brief van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
aan de minister van BZK van 6 juli 2016, waarin o.a. wordt ingegaan op de inrichting van de
veiligheidsregio, de arbeidsmarktregio's en het sociale domein, waarvoor het Rijk
stelselverantwoordelijk is.
c. Een zorgvuldig ingerichte procedure, zodat alle belanghebbenden op een voldragen ontwerp
kunnen reageren.
d. De nodige inspanning wordt betracht om nadere relevante informatie boven tafel te krijgen
als het gaat om de provinciekeuze en de al beschikbare informatie wordt kritisch getoetst op
volledigheid en feitelijke juistheden.
b. Uitwerking in het herindelingsontwerp
Wij constateren dat aan bovenstaande randvoorwaarden voor een zorgvuldige afweging niet is
voldaan, waardoor er geen sprake is van een evenwichtig herindelingsontwerp. Wij hebben
bedenkingen tegen de wijze waarop het proces tot op heden door u is doorlopen:
U bent door de minister van BZK verzocht om het in maart 2016 gezamenlijk ingezette
herindelingsproces voort te zetten, maar er is niet voldaan aan de afspraak in de IPC over
het aspect van de evenwichtige regionale verhoudingen.
In het herindelingsontwerp wordt inhoudelijk niet ingegaan op de argumentatie en belangen
aan Zuid-Hollandse zijde.
De voor ons relevante elementen uit de Zuid-Hollandse argumentatiebrief aan de minister
van BZK van 6 juli 2016 worden door u in het geheel niet behandeld.
In het omvangrijke bijlagertboek dat met het herindelingsontwerp ter inzage is gelegd.
ontbreken meerdere relevante documenten die betrekking hebben op de provinciekeuze In
eerste instantie was zelfs onze argumentatiebrief aan de minister van BZK niet toegevoegd.
Nadat wij u daarop hebben gewezen is deze naderhand toegevoegd. Andere relevante
documenten ontbreken nog steeds, zoals de brief van de minister van BZK van 8 september
2016 over de voortzetting van de procedure en het rapport van BMC van 8 juli 2016 over de
uittreedkosten uit de verplichte samenwerkingsverbanden.
De financiële informatie (herindelingsscan) is tijdens de zienswijzetermijn van acht weken
nog niet beschikbaar.
De berekende (hoge) uittredingskosten voor de samenwerkingsverbanden worden door u
verworpen, maar dat is niet uitgewerkt en er wordt geen nieuwe informatie tegenover
gesteld.
Er is geen inspanning verricht om nadere informatie in te winnen aan Zuid-Hollandse zijde,
die kan bijdragen aan argumentatie voor de provinciekeuze. Een verzoek voor een gesprek
van de voorzitters van de drie verplichte samenwerkingsverbanden aan Zuid-Hollandse zijde
is door u afgewezen.
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De al eerder beschikbare inforrnatie, zoals het hoofdstuk met provincievergelijking in het
rapport van Code Samen uit 2015 wordt door u als vaststaand gegeven beschouwd. Deze
vergelijking is het fundament onder de argumentatie van de provinciekeuze in het
herindelingsontwerp, maar heeft beperkte waarde. De informatie wordt selectief gebruikt en
ook het belangrijke regionale aspect is niet meegewogen. lndien dit laatste wel zou zijn
gebeurd, zou in ieder geval de conclusie van de afweging op het criterium 'invloedrijke
gemeente andersom moeten zijn geweest.
Het herindelingsontwerp beargumenteert dat de nieuwe gemeente goed zou passen in de
provincie Utrecht. maar bespreekt niet de voordelen van vestiging in de provincie Zuid-Holland.
Dit leidt niet tot een zuivere afweging van de feiten en belangen die aan beide zijden spelen en is
daarrnee feitelijk onvoldoende grondslag voor de besluitvorming op rijksniveau over de
provinciekeuze.
Ook de gemeenten hebben meerdere keren aangegeven, dat de provinciekeuze moet zijn
gebaseerd op de voordelen die een provincievestiging biedt voor de nieuwe gemeente.
U kunt deze onevenwichtigheid natuurlijk herstellen in het herindelingsadvies, maar dan worden
burgers en andere betrokkenen de kans ontnomen om hierop te reageren. Terwijl juist de
provinciekeuze het grote discussiepunt in de herindeling is.
Het herindelingsontwerp overtuigt niet als toekomstige problemen rond regionale samenwerking
grotendeels worden afgedaan met een beroep op 'grensontkennend samenwerken'. Dit is te
vrijblijvend en het herindelingsontwerp blijft op dat punt hangen in algemeenheden. Dit doet geen
recht doet aan de belangrijkheid van het besluit. Het gaat immers over de toekomst van de
burgers, ondernemers en maatschappelijke instellingen in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden
en de omliggende regio's. Dat verdient een zorgvuldig en transparant besluitvormingsproces.
Wij verzoeken u dan ook om nader uit te werken of 'grensontkennend samenwerken' in de
concrete situaties werkelijk een oplossing kan zijn en dat er geen sprake is van wensdenken.
Bestaande vrijwillige en wettelijke intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zullen vanwege
de herindeling beëindigd en/of aangepast moeten worden. Wij verzoeken u ook om alsnog in
beeld te brengen wat de effecten — zowel kwantitatief als kwalitatief — daarvan zijn voor de
inwoners, ondernemers en maatschappelijke instelling.
In onze kritiek op de gevolgde procedure en onvoldoende onderbouwing yan de provinciekeuze
in het herindelingsontwerp staan wij niet aileen. Ook in de zienswijzen van de gemeenten
Molenwaard, Giessenlanden en Gorinchem en van de drie verplichte samenwerkingsverbanden
aan Zuid-Hollandse zijde wordt daarop gewezen.
Meerwaarde van Zuid-Holland voor Vijfheerenlanden
Voor het rnaken van een provinciekeuze is de vraag belangrijk welke meerwaarde de te kiezen
provincie heeft voor de nieuw te vormen gemeente Vijfheerenlanden. De gemeenteraden van
Leerdam, Vianen en Zederik zijn zich bewust van het belang van deze vraag. In 2015 hebben zij
onderzoek laten doen naar de haalbaarheid van de fusie door Code Samen. waarbij ook een
beleidsvergelijking is gemaakt tussen de provincies. Op basis hiervan hebben eind 2015 twee
van de drie gemeenten een voorkeur uitgesproken voor Utrecht. maar tegelijk geven zij in het

- Raamwerk zienswijze herindelingsontwerp" (bijlage bij informatienota 10-01-2017, punt 7 e.v.)
aan een goede afweging van argumenten pro en contra de provinciekeuze te missen. In dit deel
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van onze zienswijze geven wij aan hoe de provincie Zuid-Holland de meerwaarde van de eigen
provincie ziet voor de gemeente Vijfheerenlanden. Daarbij leggen wij de aandacht op die
aspecten die tot nu toe geen of weinig aandacht hebben gekregen.
Regionaai niveau belangrijk voor toekomst
De regio als maatschappelijke en bestuurlijke entiteit heeft een prominente plek in het recente
denken over de toekomst van het openbaar bestuur. Het rapport "Maak Verschil" dat in opdracht
van het kabinet Rutte-Asscher door de Studiegroep Openbaar Bestuur in het voorjaar van 2016 is
uitgebracht, spreekt over het belang van krachtig inspelen op regionaal-economische opgaven.
Daarin wordt een pleidooi gehouden om op regionaal niveau te denken en handelen en een
economisch-regionaal bestuurlijk programma op te stellen. samen met andere maatschappelijke
partijen.
Ook in de praktijk is de regio steeds meer het relevante niveau waarop voor veel gemeenten
belangrijke taken en voorzieningen zijn georganiseerd. Dit gaat niet om vrijblijvende afstemming
op kleine onderdelen, maar samenwerkingsafspraken die een groot deel van de gemeentelijke
begrotingen omvatten. Naast overheden bundelen maatschappelijke partijen op gebied van
onderwijs. zorg en welzijn hun krachten op regionaal niveau, om invulling te geven aan de eigen
identiteit aan de ene kant en krachtig te zijn naar buiten en de toekomst toe aan de andere kant.
In de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden wordt het belang van het regionaal niveau ook
gewaardeerd. De gemeenten zijn vorig jaar samen het initiatief van 'Grenzeloos samenwerken'
gestart. Het doel daarvan is om te verkennen of er vormen van samenwerking te vinden zijn die
de vastgestelde doelstellingen nog beter kunnen dienen. Gewerkt wordt vanuit de basis van de
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden naar buiten: "alhoewel we grenzeloos gaan samenwerken doen
we dat wel vanuit onze vertrouwde basis: de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. We
realiseren ons dat we een lange historie met elkaar hebben en een basale verantwoordelijkheid
met en voor elkaar delen. Vanuit die basis bekijken we welke coalities we willen vormen met
andere partijen binnen en buiten de AV"(Plan van aanpak van 1 juli 2016).
In het herindelingsontwerp wordt het belang van het regionaal niveau echter onvoldoende
gewaardeerd. Dat ligt mede aan het feit dat als uitgangspunt de preferentie wordt genomen van
de meerderheid van de drie gemeenten voor Utrecht als vestigingsprovincie. De lokale keuze is
op zijn beurt weer gebaseerd op de vergelijking tussen de provincies in het rapport van Code

.

Samen uit 2015. En daarin is de regionale factor niet meegewogen.
Meerwaarde en potentie van een ongedeelde regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
Vanuit het belang van de regio, willen wij het belang en de meerwaarde benadrukken van de
regio Alblasserwaard-Vigheerenlanden voor de (toekomstige) gemeente Vijfheerenlanden.
Het belang van de regio Alblasserwaard-Vigheerenlanden krijgt in het herindelingsontwerp
Vijfheerenlanden aandacht, maar die blijft vooral beperkt tot het benadrukken van de sociaalculturele en historische verbondenheid en dat deze door een provinciekeuze niet wordt verstoord.
Deze aandacht is naar onze overtuiging te beperkt en te oppervlakkig. De regio AlblasserwaardVijfheerenlanden - waar Leerdam en Zederik nu deel van uitmaken en waarbij Vianen historisch
hoort en nu weer steeds vaker aanschuift - is veel meer dan een sociaal-culturele en historische
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verbondenheid. De provinciekeuze heeft wel degelijk belangrijke gevolgen voor deze regionale
samenwerking.
Voor veel maatschappelijke thema's is de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden een coherent gebied.
Of het nu gaat om ruimtelijke vraagstukken zoals wonen en nieuwe bedrijventerreinen, het
beschermen van het waardevolle Iandschap en de cultuurhistorische waarden, het systeem van
openbaar vervoer incl. de MerwedeLingelijn of om de samenwerking in het sociale domein.
De samenwerking in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is zowel breed als diep, met
betrokkenheid van burgers, instellingen en bedrijven. Tijdens een regiobrede conferentie op
20 januan 2016 is dan ook door alle betrokkenen uitgesproken dat de samenwerking in de regio,
los van de bestuurlijke ontwikkelingen, moet blijven bestaan in het belang van inwoners,
instellingen en bedrijven in de streek. Dit is bevestigd tijdens een vervolg op 23 november 2016.
Door de deelnemende gemeenten is in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden in de afgelopen
jaren samenwerking tot stand gekomen op een breed scala aan maatschappelijke onderwerpen.
Zonder uitputtend te willen zijn geven wij onderstaand een beeld van de diversiteit in
samenwerkingsinitiatieven die is ontstaan en die zich verder ontwikkelt in de regio:
•

Samen met bewoners, maatschappelijke partijen en bedrijfsleven is een visie voor de

•

In het verlengde van de visie is een Regio Agenda 2015 - 2018 opgesteld. Dit is de basis

toekomst ("Visie 2030) van de regio opgesteld.
voor de concrete activiteiten die in deze periode worden ondemomen. Een recent voorbeeld
is de eind 2016 gestarte aanleg van een door onze provincie gesubsidieerd
wandelroutenetwerk van 570 km in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden;
•

Arbeidsmarkt: de regio vormt met Lingewaal de arbeidsmarktregio Gorinchem. Binnen de
arbeidsmarktregio wordt gewerkt aan economische ontwikkeling en groei, met als
uitgangspunt een eigen economisch profiel. Daarbij wordt samengewerkt met bedrijfsleven
en onderwijs en bestaat er een Regionaal Arbeidsmarktplatform.

•

Economie: De regio als geheel participeert in het programma 'Maritime Delta en er is een
gezamenlijke bedrijfsterreinenstrategie.

•

Toerisme: Er wordt gewerkt aan een 'revolving fund' voor gebiedsmarketing en
ondersteuning van kleinschalige particuliere initiatieven in de regio.

•

Sociaal domein: Op het gebied van de Wmo en Participatie zijn de bestuurlijke afstemming,
uitvoering en voorzieningen op het niveau van de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
georganiseerd. Jeugdzorgtaken zijn met andere gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid
belegd. Er is een regionale sociale dienst (nu onderdeel Ayres), die in 2012 is onderscheiden
met een prijs voor beste sociale dienst van het land.

•

Wonen: Er is een regionale woonvisie 2020 opgesteld en de regiogemeenten participeren
samen met Vianen in één woningmarktregio.

•

Verkeer en vervoer: Er is een gezamenlijk Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RWP). In
samenwerking met de provincie en de regio Drechtsteden krijgen investeringen in en de
vernieuwing van het openbaar vervoer vorm. Snelle en frequente verbindingen, waaronder
de succesvolle treinverbinding MerwedeLingelijn en goede voorzieningen bij de haltes
vormen de basis.

•

Ruimte en duurzaamheid: De Alblasserwaard-Vijfheerenlanden heeft een prominente plaats
gekregen in het nieuwe Deltaprogramma. In het MIRT-onderzoek voor de regio wordt de
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verbinding gelegd tussen hoogwaterbescherming en de ruimtelijke en economische agenda
van de streek.
Naast deze bestuurlijke samenwerkingsinitiatieven is er een vanoudsher heel krachtig
maatschappelijk middenveld dal zich, in aansluiting op de maatschappelijke dynamiek,
organiseert op het niveau van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (o.a. Blauwzaam,
Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en SIMAV).
Een vergelijkbare breedte en diepte aan congruente samenwerking in één regio is aan de
Utrechtse kant van de nieuwe gemeente Vijtheerenlanden niet te vinden. En de nieuwe gemeente
zal — ondanks de toegenomen eigen omvang en kracht — op veel terreinen de samenwerking met
omliggende gemeenten moeten zoeken en vormgeven. Orienteert Vigheerenlanden zich dan op
een variatie aan Utrechtse regio's en samenwerkingsverbanden, mogelijk voor ieder domein
verschillend? Of kiest ze voor de kracht en congruentie die de regio AlblasserwaardVijfheerenlanden al heeft? Voor de provincie Zuid-Holland is duidelijk dat laatstgenoemde regio
het mogelijk maakt in korte tijd duidelijk richting te kiezen en verdere stappen in regionale
samenwerking te zetten.
Provincie Zuid-Holland meest logische inbedding voor de Vijfheerenlanden
Niet alleen de hechtheid tussen de Vijfheerenianden en de Alblasserwaard leidt tot Zutd-Holland
als provinciekeuze. Ook zijn er meerdere inhoudelijke gronden in het provinciale karakter en
beleid aanwezig die een provinciekeuze voor Zuid-Holland de meest logische optie maken.
De provincie Zuid-Holland zoekt in deze collegeperiode vanaf 2015 met een gebiedsgerichte
werkwijze nadrukkelijk de verbinding met de regio's en gemeenten en wil de helpende hand
bieden om de regionale ontwikkeling te stimuleren. Dit maakt verschil in vergelijking met de
periode daarvoor, toen wij, net als de andere provincies, een kerntakenbenadering hanteerden.
Vooral voor de landelijke regio's zoals de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden biedt deze
koersverandering meer kansen. Wij brengen op dit moment samen met de partners in de regio
de belangnjkste maatschappelijke opgave(n) nog scherper in beeld. Want wij willen vanuit een
gezamenlijke visie met elkaar op de inhoud aan de slag en ook verder komen door middelen
beschikbaar te stellen uit onze investeringsimpuls voor gebiedsgericht samenwerken. Met diverse
regio's. waaronder de Drechtsteden hebben wij inmiddels bestuursakkoorden gesloten die op
deze manier de ontwikkeling van de regio's een extra impuls zullen geven.
De vier pnoritaire thema's (Agrarische economie, Maritieme Economie, Triple A en Participatie)
die door de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zijn benoemd in het kader van het project
'Grenzeloos samenwerken zijn goede bouwstenen voor een gebiedsgericht programma. Deze
thema's sluiten goed aan bij de verbanden en beschikbare kennis in onze provincie. Wij doen
daar al actief in mee, stellen onze experts en middelen beschikbaar. Verder werkten wij al zeer
intensief samen rondom de grote kwesties van waterveiligheid en ruimte. Dat zetten wij stevig
door.
De provincie Zuid-Holland heeft met diverse bestuurlijke partners het investeringsprogramma
'Investeren in Vernieuwen' voor Zuidelijke Randstad vastgesteld. Met dit programma willen de
partners de economie van de Zuidelijke Randstad versterken en koploper zijn in de transitie naar
een innovatieve, meer duurzame toekomst. Ingezet wordt op vernieuwen van de economie,
vernieuwen energie, vernieuwen verbindingen en vernieuwen stad en omgeving. Het programma
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kent ruim 150 investeringsprojecten die zorgen voor een sterke regio. Samen met de regio
Alblasserwaard-Vigheerenlanden zijn projecten bepaald die op de lijst terecht zijn gekomen. Het
gaat om projecten rond bereikbaarheid (A15, A27, MerwedeLingelijn en waterbusdiensten),
aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs, verbeteren toerisme (onder meer verbinding van
Werelderfgoed Kinderdijk met de waterlinies en vestingsteden over water) en de
klimaatbestendige regio. De mogelijkheid staat open om de lijst aan te vullen met nieuwe
projecten die uit de regio komen.
De provincie Zuid-Holland herbergt clusters van bedrijven in alle negen economische
topsectoren. of het nu gaat om Agri&Food. Logistiek, Water of om High Tech Systemen en
Matehalen. De regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden kan profiteren van de beschikbare kennis
en het uitgebreide relatienetwerk rond degelijke clusters.
De provincie Zuid-Holland heeft veel concrete activiteiten en investeringen op stapel staan op
deze en andere thema's die ten gunste komen aan de Alblasserwaard-Vigheerenlanden. Zonder
uitputtend te zijn, staan voor de regio belangrijke activiteiten en forse investeringen op stapel:
•

Onderwijs/arbeidsmarkt: In samenwerking met de provincie. Drechtsteden en bedrijfsleven
worden concrete stappen gezet in het versterken van hbo-opleidingen. In Gorinchem zal een
ICT-hbo starten, terwijl voor de (maritieme) maakindustrie ook stevig wordt ingezet op een
hbo-opleiding en bijscholing op mbo-niveau 3 en 4. Dit zorgt voor een betere aansluiting

•

tussen de arbeidsmarkt en de behoeften van het bedrijfsleven.
Verkeer/vervoer:
•

A27: De provincie heeft hard ingezet op de verbetering van de corridor Houten-

Hooipolder. Het beoogde Tracébesluit is een groot succes.Verbreding van de weg zal de
doorstroming op de A27 en de ontsluiting van de regio sterk verbeteren.
O A15-corridor: Semen met onze partners heeft de provincie gelobbyd om het rijk te
bewegen te investeren in de A15 corridor. En met succes! De provincies Zuid-Holland en
Gelderland hebben 200 miljoen gekregen om te investeren in het gebied rond deze weg,
waarmee de doorstroming zal verbeteren. Het onderliggende wegennet rnet de N214 en de
N216 wordt daardoor ook ontlast.
O

MerwedeLingelijn: Deze HOV-lijn van Dordrecht naar Geldermalsen is hét voorbeeld van

een succesvolle regionale concessie. Wij hebben fors geffivesteerd in het westelijke deel van
de lijn. Investeringen in het oostelijke deel (Leerdam e.v.), liggen in het verschiet.
o

OV-concessie: In de Vijfheerenlanden gaat het om vier lijnen en een buurtbus, waarin wij

jaarlijks ongeveer E 1,4 miljoen steken. Daarnaast subsidieren wij buurtbusprojecten met
enige tienduizenden euro's. Op dit moment worden door ons in de regio wensen opgehaaid
voor de nieuwe concessie per 1 januari 2018. Dit gaat in overleg met de gemeenten en
bijzondere locaties zoals scholen, ziekenhuizen. Ook wordt nagedacht over hoe het OV
schoner, duurzamer maar vooral ook toegankelijker gemaakt kan worden.
O
•

N484: We starten medio 2017 met groot onderhoud op deze weg.
Toerisme: De provincie draagt actief bij aan de ontwikkeling van werelderfgoed Kinderdijk.

het verbinden van de waterlinies (Erfgoedlijn Oude Hollandse Waterlinie) en vestingsteden.
Ook kent onze provincie een subsidieregeling voor de instandhouding van molens.
•

Agrarische bedrijvigheid: De landbouw is van grote economische betekenis in de provincie.
De landbouw is ook een belangrijke drager van het karakteristieke Zuid-Hollandse landschap
en daarmee van onze leefomgeving. De toon wordt gezet door het EU-beleid, het nationale
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mestbeleid en de (nationaal opererende) zuivelcoOperatie. De province Zuid-Holland hecht
aan een gezonde agrarische sector. Wij hebben bijvoorbeeld € 15 min. beschikbaar gesteid
voor de overgang naar een duurzame landbouw. Ook voerde de provincie Zuid-Holland een
succesvolle lobby in het fosfaatdossier. Boeren die overgang maken van traditionele
landbouw naar biologische landbouw en grondgebonden boeren worden daardoor ontzien en
voor het VIC is geregeld dat zij in de knelgevallenregeling komen. De provincie Zuid-Holland
laat zien dat zij op de bres springt voor de agrarische sector. Bijvoorbeeld door onze lobby
voor rnelkveehouders Krimpenerwaard tegen een dreigende boete omdat onterecht gebruik
zou zijn gemaakt van derogatie.
Voor agrarisch natuurbeheer heeft de provincie subsidieregelingen. Voor het agrarisch
natuurbeheer vormt Vijfheerenlanden een stevige eenheid met de Alblasserwaard. Het
collectief daar is het sterkste van de provincie Zuid-Holland. Veel agrarische bedrijven doen
aan natuurontwikkeling en weidevogelbeheer op hun land of bieden recreatiemogelijkheden.
Het is zonde als die organisatie zich nu moet gaan richten op twee provincies. In dit dossier
is de provincie Utrecht aantoonbaar bureaucratischer dan de provincie Zuid-Holland.
Overigens zet onze provincie zich ook samen met andere provinces in voor de agransche
sector, bijvoorbeeld via het Veenweiden InnovatieCentrurn. POP3-maatregelen en diverse
stimuleringsregelingen.
•

Landschap en natuur: De provincie zet met de Landschapstafel AlblasserwaardVijfheerenianden in op een gebiedsaanpak in samenwerking met strategische partners zoals
bedrijven, maatschappelijke organisaties, onderwijs en gemeenten. De landschapstafel heeft
een gebiedsprogramma "Groen verbindt" opgesteld, dat in 2019-2022 wordt uitgevoerd. Het
programma wordt gedragen door een enthousiaste gebiedscoalitie met op de achtergrond
een groot netwerk van initiatiefnemers. Het programma bevat projecten voor het realiseren
van meer groen voor recreatie, biodiversiteit en duurzame landbouw. De provincie draagt
financieel € 1,2 min. aan programmasubsidie bij.
Bij een overstap zouden gebieden van het Zuid-Hollands Landschap waarschijnlijk over gaan

•

naar het Utrechts Landschap. Daardoor worden gegroeide verbanden doorgesneden.
Water en groen: De provincie is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met
Waterschap Rivierenland voor de gebiedsagenda 2013-2021. Wij hebben een bedrag van
€ 5,6 mln. beschikbaar gesteld voor concrete projecten in Natura 2000 gebieden, die
voortkomen uit de wateropgave én de groenopgave (bijv. Zouweboezem), ecologische
verbindingszones en nautisch baggeren Linge. Met de samenwerkingsovereenkomst is een
stap gezet in de richting van programmafinanciering van een integrate gebiedsopgave.

•

Waterveiligheid: vanuit het Deltaprogramma komen maatregelen naar voren om de
waterveiligheid op de lange termijn te garanderen. De provincie Zuid-Holland zet zich er voor
in om die te laten bijdragen aan de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de regio. Dat
is een opgave, waarin Zuid-Holland de door alien geaccepteerde partner is om de partijen bij
elkaar te brengen en te houden. Daarbij gaat het om concrete meekoppelkansen en
ruimtelijke investeringen, maar ook om de befrivioeding van prionteiten in het
Hoogwaterbeschermingsprogramma. De provincie trekt dat en investeert veel in bestuurlijke
en ambtelijke inzet. In een Gebiedsraad werken gemeenten van de AlblasserwaardVijfbeerenlanden, inclusief Vianen en Lingewaal, de noordelijke Drechtsteden en het
waterschap daar samen aan. De afgelopen jaren zijn belangrijke stappen gezet, tot
tevredenheid van het gebied. Men is zich inmiddels bewust van kansen en urgentie. Nu komt
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het aan op de volgende fase, waarin de beoordeling van de dijken volgens de nieuwe
wettelijke normen een blijvende samenwerking van het gebied afdwingt. De provincie blijft
daarom investeren in de samenwerking en in het verder brengen van de opgaven langs de
dijken.
Bij vestiging in de provincie Zuid-Holland zal Vigheerenlanden blijvend kunnen profiteren van door
ons beschikbaar gestelde middelen. De continuïteit van belangrijke programma's en activiteiten
wordt gewaarborgd. Ook kan Vijfbeerenlanden profiteren van de opgebouwde kennis. ervaring en
verbindirtgen met belangrijke andere Zuid-Hollandse regio's als de Drechtsteden. De recente
oprichting van een Economic Development Board door Drechtsteden met vooraanstaande
vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid, biedt bijvoorbeeld ook kansen voor
de aanpalende regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.
Economische potentie vraagt complementariteit met eigen kenmerken en identiteit
In het herindelingsontwerp is de conclusie opgenomen dat de provincie Utrecht meer kansen
biedt als het gaat om economische potentie. In het achterliggende onderzoeksrapport van Code
Samen worden de relatief hoge economische groei, uitverkiezing tot meest competitieve regio
door de Europese commissie in 2013/2014 en de samenwerking in de Economic Board Utrecht
(EBU) genoemd als onderbouwing.
Utrecht is ontegenzeggelijk een sterke economische regio, maar er zijn kanttekeningen te
plaatsen bij de kansen die dit biedt voor Vijfheerenlanden en er is meer te zeggen over de
meerwaarde die Zuid-Holland op economisch gebied heeft:
•

Een hoge groei in de regio/provincie Utrecht, garandeert niet dat Vijfheerenlanden daarvan
meeprofiteert. De economische kansen van Utrecht trekken veel hoogopgeleide en jonge
mensen van buiten de provincie aan. die naar verwachting voor een belangrijk deel de
hoogopgeleide banen die Utrecht biedt zullen vervullen. Ook groeit de potentiële
beroepsbevolking naar verwachting sneller dan het aanbod van werkgelegenheid.

•

Voor de bevolking en bedrijvigheid van Vigheerenlanden is het de vraag of Utrecht het type
banen en bedrijvigheid heeft dat goed aansluit. Sectoren die econornisch gezien belangrijk
zijn voor de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zijn maritieme economie, agrarische
economie en toerisme en recreatie. Hoe complementair is de Utrechtse economie op deze
activiteiten? In ieder geval geldt dat de economische structuur van de nieuwe gemeente
Vijfheerenlanden sterk afwijkt van de stad Utrecht, de centrumgerneente van de regio
Utrecht: Utrecht kent veel banen voor hoger opgeleiden in de zakelijke dienstverlening en
non-profit, Vijfheerenlanden heeft relatief meer banen voor lager en middelbaar opgeleiden in
handel, bouw, logistiek, agrarische economie en industrie.

•

Bij investeringen in hoogwaardige werkgelegenheid in de provincie Utrecht is niet
vanzelfsprekend dat Vigheerenlanden daarvan meeprofiteert. Voor bijvoorbeeld
satellietlocaties van Utrecht Science Park zijn de stad Utrecht, Bilthoven. Bunnik en Zeist in
beeld, niet de zuidrand van de provincie.

•

Zoals eerder al benoemd, is in de regio Drechtsteden begonnen met de start van een
Economic Development Board, die zeker ook potentie biedt voor de maritieme maakindustrie
in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

•

Zuid-Holland wil zich ontwikkelen tot één van de meest innovatieve regio's van Europa. Met
de toonaangevende regionale ontwikkelingsmaatschappij Innovation Quarter worden
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vernieuwende en snelgroeiende bedrijven gefinancieerd, buitenlandse ondernemingen bij het
vestigen in Zuid-Holland geassisteerd en samenwerking georganiseerd tussen innovatieve
ondernemers. kennisinstellingen en de overheid.
▪

De arbeidsmarktregio Gorinchem presteert prima in het succesvol naar werk begeleiden van
mensen doordat de schaal van de regio het mogelijk maakt om korte lijnen te onderhouden.
In de grotere arbeidsmarktregio's zoals Utrecht is door de schaalomvang een dergelijke
werkwijze niet goed mogelijk.

Organisatorische aspecten van provinciekeuze
De kansen en potentie die de provincie Zuid-Holland biedt voor de nieuwe gemeente
Vijfheerenianden en de regio Alblasserwaard-Vigheerenlanden zijn naar onze overtuiging in
bovenstaande paragraaf duidelijk onderbouwd. Bij de provinciekeuze is het echter ook belanghjk
de mogelijke negatieve gevolgen voor andere gemeenten en regio's mee te wegen. Wij merken
op dat er restproblematiek zal ontstaan in met name de Alblasserwaard, indien de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht wordt gevestigd. Dit zal overigens ook
negatief uitwerken voor de nieuwe gemeente.
In onze brief van 6 juli 2016 aan de minister van BZK over de herindeling van de
Vijfheerenlanden, hebben wij uitgebreid omschreven waarom een keuze voor de provincie
Utrecht ingrijpender en meer negatieve gevolgen heeft voor omliggende gemeenten en regio's
dan een keuze voor de provincie Zuid-Holland. De belangrijkste argumenten voor deze conclusie
zijn niet behandeld in uw herindelingsontwerp en herhalen wij hier kort:
•

De nieuwe gemeente Vijfheerenlanden maakt qua veiligheid deel uit van een gebied waar
hoog water één van de grootste risico's is. Dit vraagstuk krijgt alle aandacht in de
veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Door zowel de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid als de
veiligheidsregio Utrecht en het waterschap Rivierenland is bepleit dat het risicogebied dat als
uitgangspunt wordt gekozen voor Vijfheerenlanden het gebied van de dijkring 16
(Alblasserwaard en Vijfheerenlanden) is. Dat betekent voor hen een indeling van
Vijfheerenlanden bij de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid.

•

De indeling van de politieregio's is gekoppeld aan de indeling van de veiligheidsregio.
Inhoudelijk en operationeel ligt het voor de hand om het gebied AlblasserwaardVijfheerenlanden in één politiedistrict Zuid-Holland-Zuid te houden. Voor dit district zou het
vertrek van Zederik en Leerdam ingrijpende gevolgen hebben: het draagvlak voor het huidige
basisteam Alblasserwaard-Vijfheerenlanden wordt dan onvoldoende. Niet alleen voor
bestuurders, ook voor bewoners heeft dit een direct effect op de veiligheid(-sbeleving). Een
vertrek van Vianen heeft voor de politie Utrecht veel minder vergaande gevolgen.

•

Op het gebied van gezondheid zijn er nauwe relaties met de veiligheidsregio (directeur GGD
is ook directeur GHOR) en het sociaal domein. Zoals eerder aangegeven zijn op dit moment
in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden beleid en uitvoering op het gebied van de
maatschappelijke ondersteuning en participatie ingevuld en wordt op het gebied van
jeugdzorgtaken samengewerkt op het niveau van Zuid-Holland Zuid. Beleidsmatig en voor de
doelgroep is het belangrijk dat deze samenhang en congruentie blijff bewaard. Een vertrek
van Zederik en Leerdam heeft voor de Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland-Zuid een
grotere impact dan een vertrek van Vianen uit Utrecht. Ook voor een concrete dienst als
ambulancevervoer geldt dit: burgers in Zuid-Holland Zuid mogen wettelijk gezien niet meer
worden bediend vanuit de ambulancepost in Meerkerk als de gemeente Vijfheerenlanden
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kiest voor aansluiting bij Utrecht. Omgekeerd kan geheel Vijfheerenlanden zonder
aanpassingen worden bediend vanuit Meerkerk als gekozen wordt voor Zuid-Holland Zuid.
•

Door het UWV is in samenspraak met de VNG en het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid gekozen voor een arbeidsmarktregio Gorinchem, die het gebied van
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden omvat plus Lingewaal. Er is bewust gekozen voor deze
relatief kleine regio om rekening te kunnen houden met de eigen karakteristieken van het
gebied. Er bestaat een goedwerkend en fijnmazig netwerk van korte lijnen met ondememers
en sociale partners. Een vertrek van Zederik en Leerdam ondermijnt het voorbestaan van de
kleine arbeidsmarktregio en samengaan met de veel grotere arbeidsrnarktregio MiddenUtrecht is voor de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden geen optie.

•

Congruentie in samenwerking is voor burgers van belang. zodat verbindingen kunnen
worden gelegd tussen voorzieningen die aanpalend zijn. Bij de decentralisaties in het sociaal
domein is dit door de rijksoverheid expliciet benadrukt, met een stelselverantwoordelijkheid
voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor de maatschappelijke
ondersteuning en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor participatie.
Vertrek van Zedehk en Leerdam uit de huidige samenwerking in AlblasserwaardVijfheerenlanden ondermijnt een congruent, inhoudelijk logisch, goed lopend en regionaal
gewaardeerd regionaal systeem. Burgers worden daar de dupe van.

Aldus blijkt dat een provinciekeuze voor Utrecht meer ingnjpende gevolgen heeft dan tot nu toe
gesuggereerd in uw herindelingsontwerp. Voorzieningen in omliggende gemeenten en de regio
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zouden daar merkbaar onder gaan leiden. Burgers en bedrijven
worden daardoor ernstig benadeeld. Omgekeerd zijn de gevolgen veel beperkter bij een
provinciekeuze voor Zuid-Holland.
Openbaar gesprek
Op 7 februari jl. heeft de provincie Zuid-Holland een openbaar gesprek georganiseerd In Ameide,
waarbij de gevoelens zijn opgehaald, die leven onder de inwoners, ondernemers en instellingen
in het gebied. De discussies op de drukbezochte bijeenkomst bevestigden nog eens dat de
argumenten rond de provinciekeuze in het herindelingsontwerp te weinig aandacht hebben
gekregen. Het verslag van deze bijeenkomst hebben wij als bijlage bijgevoegd.
Conclusie
In onze zienswijze hebben wij, zonder uitputtend te willen zijn, de voordelen besproken die een
ligging in de provincie Zuid-Holland voor de nieuwe gemeente Vigheerenlanden betekent. Ook
hebben wij gewezen op de ingrijpende gevolgen van een vestiging in de provincie Utrecht voor
het voortbestaan van de samenwerking in het gebied van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.
Volgens ons hebben wij daarmee voldoende overtuigend onderbouwd dat een krachtige
gemeente Vijfheerenlanden in een krachtige regio Alblasserwaard-Vigheerenlanden, ingebed in
de provincie Zuid-Holland, veel kansen biedt voor de toekomst en de minste nadelige gevolgen
voor burgers. Toen u in september de regie over het herindelingsproces kreeg, waren deze feiten
al bekend. Helaas heeft u dit helemaal niet meegenomen in het hehndelingsontwerp doordat u
ervoor heeft gekozen om vestiging van de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht als
uitsluitend uitgangspunt te nemen.
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Wij spreken de hoop uit dat u onze zienswijze zult gebruiken om alsnog tot een evenwichtig
herindelingsadvies aan de minister van BZK te komen. Wij wensen u daarbij veel wijsheid toe.
Hoogachtend,
Provinciale Staten van Zuid-Holland,
griffier,
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BEWONERSBIJEENKOMST GEMEENTELIJKE HERINDELING VIJFHEERENLANDEN
Verslag van de plenaire introductie en afsluiting, geleid door mevrouw Anouschka Laheij,
tijdens de bewonersbijeenkomst op 7 februari 2017 in ’t Spant te Ameide.
Het doel van de bijeenkomst is de standpunten van de provincie Zuid-Holland rond de gemeentelijke
herindeling van de drie gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik die samengaan in de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden met de aanwezigen te delen, alsmede de meningen, reacties, en ideeën
van bewoners en professionals op te halen.

Aanwezig
Provincie Zuid-Holland
Inleider
Mevrouw Anouschka Laheij, dagvoorzitter
De heer J. (Jaap) Smit, Commissaris van de Koning
De heer R. (Rogier) van der Sande, gedeputeerde Bestuur en Transparante
overheid, Europa en Internationaal beleid, Financiën, Personeel en
Organisatie, Informatie, Automatisering en Facilitaire zaken
De heer F. (Floor) Vermeulen, gedeputeerde Verkeer en Vervoer,
Vervoersautoriteit en Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Communicatie en
Vergunningverlening
De heer H. (Han) Weber, gedeputeerde Energie, Natuur en Recreatie, IRP
Goeree Overflakkee en Landbouw
Mevrouw A. (Adri) Bom-Lemstra gedeputeerde Ruimtelijke ordening en
Wonen, Economie en Innovatie, Luchtvaart en Grondzaken
Doelgroep regio
Deelnemers

1.

Ongeveer 200 bewoners, belanghebbenden, (oud) bestuurders, ondernemers
en politici (excl. provinciale medewerkers)

Welkom en introductie

Dagvoorzitter mevrouw Anouschka Laheij opent de bewonersbijeenkomst en heet de aanwezigen
welkom. Zij peilt hoeveel inwoners uit de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik aanwezig zijn.
Zij licht het programma voor deze bijeenkomst kort toe.
Vervolgens gaat zij in gesprek met Rogier van der Sande, gedeputeerde van Zuid-Holland, over de
zienswijze van de provincie Zuid-Holland. Dit naar aanleiding van het herindelingsontwerp van de
provincie Utrecht over de herindeling van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik tot de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden.
De heer Van der Sande licht toe dat de reden voor deze bijeenkomst is dat Zuid Holland een reactie
moet geven op het herindelingsvoorstel, uiteindelijk vast te stellen door Provinciale Staten. Reacties
van de aanwezigen, vragen en opmerkingen die vanavond aan de orde komen, kunnen daarbij door
Provinciale Staten meegenomen worden. Daarnaast zijn er eerder bewonersavonden geweest en
daarbij werd de informatie van Zuid-Holland gemist. De provincies Utrecht en Zuid-Holland zijn het
niet met elkaar eens over de provinciekeuze, maar de fusie van de drie gemeenten is goed
afgestemd.

1

Op de vraag van de dagvoorzitter of de heer Van der Sande dit een spannend proces vindt, antwoordt
hij dat dit zeker het geval is voor inwoners, instellingen en bedrijven. Hijzelf woont niet in dit gebied,
maar als bestuurder heeft hij nu met drie herindelingen te maken. Naast deze fusie is er nog een fusie
in de Hoeksche Waard en ook willen de buurgemeenten Molenwaard en Giessenlanden gaan fuseren.
De provincies zijn het niet eens over de vraag in welke provincie de nieuwe gemeente moet komen te
liggen. De dagvoorzitter informeert of de provincies hier wel uit zullen komen.
De heer Van der Sande antwoordt dat hier sprake is van een zakelijk, maar fundamenteel verschil van
mening. Je zou kunnen zeggen dat ze met twee verschillende brillen hiernaar kijken. De provincie
Utrecht bekijkt dit vooral door de bril die toont dat twee van de gemeenten kiezen voor Utrecht en één
voor Zuid-Holland. Zuid-Holland is de mening toegedaan dat het niet alleen om de fusie gaat maar dat
de herindeling en de provinciekeuze ook impact hebben op het hele omliggende gebied. Het kan
gevolgen hebben voor de gemeenten Giessenlanden, Molenwaard, Gorinchem, voor de
ambulancedienst, de veiligheid en dergelijke. Die afweging moet volgens provincie Zuid-Holland goed
worden belicht. En het gaat ook om zaken als vervoer, natuur, landbouw en economie.
De dagvoorzitter licht toe dat vanavond vier thema’s besproken worden in wisselende groepen. Er zijn
drie rondes. En het belangrijkste is dat de aanwezigen en deskundigen reageren met vragen en
meningen.
De heer Van der Sande licht het proces na deze bijeenkomst toe. Vanavond zijn ook leden van
Provinciale Staten aanwezig. Van de themabesprekingen worden verslagen gemaakt, die naar de
statenleden gaan. Op woensdag 15 februari vindt een commissievergadering plaats en een week later
vergadert Provinciale Staten over dit onderwerp. Wat vanavond besproken wordt kan betrokken
worden bij de reactie van de provincie op het herindelingsontwerp.
Later op deze avond zal de commissaris van de koning nog aanwezig zijn bij de afsluiting van deze
bijeenkomst.
De dagvoorzitter geeft gelegenheid om vragen te stellen naar aanleiding van deze inleiding.
Een van de aanwezigen informeert naar het voorstel van Gedeputeerde Staten aan Provinciale
Staten.
De heer Van der Sande antwoordt dat Gedeputeerde Staten al een concept reactie aan Provinciale
Staten heeft gestuurd. Deze is te lezen op de site website van Zuid-Holland. Hierin komen dezelfde
onderwerpen aan de orde die vanavond ook worden besproken. Het is naar de mening van
Gedeputeerde Staten beter als de nieuwe gemeente onderdeel blijft van de AlblasserwaardVijfheerenlanden en dus van de provincie Zuid-Holland. En historisch gezien zou het ook mooi zijn als
Vianen weer terug naar Zuid-Holland komt.
De dagvoorzitter licht toe dat de thema’s die in verschillende gespreksrondes behandeld worden zijn:
Veiligheid en Jeugd. Hierbij is gedeputeerde Rogier van der Sande aanwezig.
Infrastructuur en Openbaar Vervoer; houd Zuid-Holland bereikbaar. Hierbij is gedeputeerde Floor
Vermeulen aanwezig.
Land en Natuur; Zuid-Holland netwerkt en innoveert. Hierbij is gedeputeerde Han Weber aanwezig.
Economie, arbeidsmarkt en toerisme; het wenkend perspectief van Zuid-Holland. Hierbij is
gedeputeerde Adri-Bom-Lemstra aanwezig.
De dagvoorzitter nodigt de aanwezigen uit om naar de ruimten te gaan waar de themarondes
plaatsvinden.
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2.
Dankwoord en afsluiting
De dagvoorzitter stelt vast dat er drie enerverende themarondes zijn geweest. Zij vraagt de
gespreksleiders van de verschillende themarondes om beknopt aan te geven wat hen in de
besprekingen is opgevallen.
Bij het thema Veiligheid en Jeugd viel op dat er werd gesproken over de verschillende regio’s voor de
hulpdiensten ambulance en politie. Als die gebieden uit elkaar gehaald worden vreest men
organisatorische en financiële problemen.
Bij het thema Economie, toerisme en arbeidsmarkt viel op dat erg de nuance wordt gezocht en
inhoudelijke voordelen van Zuid-Holland. De bewoners waarderen het zeer om gehoord te worden en
er zijn mooie voorbeelden in de toeristische sector aan de orde geweest. Ook werd opgemerkt dat de
provincie veel voor het gebied doet.
Bij het thema Openbaar vervoer en infra viel de betrokkenheid vanuit de gemeenten op. De
zelfbewustheid was groot. Er zijn veel knelpunten genoemd van snelwegen, provinciale wegen en
openbaar vervoer.
Bij het thema Land en natuur is veel gesproken over het feit dat men verbonden is met de
Alblasserwaard en dat men zich afvraagt als de gemeente naar Utrecht gaat, hoe het dan gaat met de
landbouw en de woningbouw. Er bleek sprake van veel geografische en historische verbondenheid.
De dagvoorzitter bedankt de woordvoerders voor hun reactie en geeft tot slot het woord aan de
commissaris van de koning, de heer Jaap Smit.
De heer Smit merkt op dat hij vandaag een topdag had met vanmorgen een gesprek met veel mensen
in Brussel over enorme plannen voor de toekomst; aan het eind van dit gesprek vroeg hij aandacht
voor het uitleggen aan de bevolking van wat er speelt.
Vanavond hier in het Spant was men gewoon met elkaar in gesprek, de provincie en de bewoners
over een belangrijke stap. Ons leven hangt er niet vanaf maar het is wel belangrijk, er wordt te
gemakkelijk over belangrijke zaken heen gestapt. We laten het niet zomaar gebeuren omdat het idee
bestaat dat bij de buren de koffie lekkerder is. De argumenten rondom de provinciekeuze zijn te
weinig onder de aandacht gebracht. Daarom is deze bewonersavond belegd, niet omdat de provincie
Zuid-Holland gefrustreerd zou zijn. De argumenten moeten goed worden afgewogen en er moet een
goed gemotiveerde keus gemaakt worden, dan is het goed. Een grens is een stippellijn op de kaart en
niet een muur. Maar grenzen zijn er ook niet voor niets. Argumenten voor grens-ontkennend
samenwerken worden te gemakkelijk gebruikt. Een aantal verbanden wordt in de afweging niet
belangrijk genoeg gevonden. De provincie wil kijken naar de verbanden die er zijn en wat er van
overblijft als een deel van de familie vertrekt. Daarom is vanavond gesproken over de verbanden, de
veiligheidsregio, gezondheidszorg, enzovoort. Ook zijn er de historische verbanden. Historie is niet om
tot in de eeuwigheid dingen vast te leggen, maar er moet wel goed over nagedacht worden. Goed
kijken naar de consequenties want die betreffen ook de inwoners.
De provincie Utrecht heeft de procesverantwoordelijkheid voor het herindelingsontwerp gekregen,
daar hoort ook bij luisteren naar de argumenten van Zuid-Holland en daar is te weinig naar gekeken.
Als er goede argumenten worden gegeven zal Zuid-Holland kunnen leven met het vertrek van de
gemeenten naar Utrecht, maar het kan ook zijn dat Utrecht ermee kan leven als Vianen naar ZuidHolland gaat. Het gaat om uw biotoop, de directe leefomgeving van de inwoners. De provincie heeft
namens de inwoners een verantwoordelijkheid voor de gemeente en de verbanden waarin de
gemeente acteert. Dat is het belang van deze avond, de zorgvuldigheid van het proces. Het toont de
betrokkenheid van de provincie bij dit gebied. De heer Smit gelooft tot op zekere hoogte in grens-
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ontkennend samenwerken, maar er pleit meer voor het behoud van de verbanden die er zijn in deze
regio.
De heer Smit bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en betrokkenheid.
De dagvoorzitter geeft tot slot een laatste gelegenheid voor het stellen van vragen. Gevraagd wordt
waarom nooit is aangedrongen op een hoofdelijke stemming over de provinciekeuze onder de
bevolking. De heer Smit antwoordt dat gewaakt moet worden voor situaties als rondom het Oekraïne
referendum. Er zijn voors en tegens die gewogen moeten worden en er moet geen sentimentele
keuze gemaakt worden. Hij wijst op de representatieve democratie.
Gevraagd wordt waarom Zuid-Holland het zich heeft laten overkomen dat Utrecht de leiding genomen
heeft. De heer Smit antwoordt dat dit een besluit was van minister Blok die op dat moment de minister
van binnenlandse zaken, de heer Plassterk, verving. De Interprovinciale Commissie had de opdracht
gekregen om tot een gezamenlijk besluit te komen maar kwam daar niet uit. Het besluit van minister
Blok kan ingegeven zijn door het feit dat twee van de drie gemeenten een voorkeur hadden voor
Utrecht. De opdracht aan Utrecht betrof alleen het verder leiden van het proces in de richting van een
goede conclusie.
Tot slot merkt een van de aanwezigen op dat 85% tot 90% van de bevolking voor 1000% tegen
aansluiting bij de provincie Utrecht is. De dagvoorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en
sluit de bijeenkomst af. Zij wenst alle beslissers wijsheid toe.
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BEWONERSBIJEENKOMST GEMEENTELIJKE HERINDELING VIJFHEERENLANDEN
Verslag van de themarondes ‘Economie, arbeidsmarkt en toerisme: het wenkend perspectief
van Zuid-Holland’ tijdens de bewonersbijeenkomst op 7 februari 2017 in ’t Spant te Ameide
Inleider
Gespreksleider

Adri Bom-Lemstra, gedeputeerde Ruimtelijke ordening en Wonen, Economie
en Innovatie, Luchtvaart en Grondzaken
Jan van Vuuren

Het doel van de themaronde(s) is de standpunten van de provincie Zuid-Holland rond de
gemeentelijke herindeling van de drie gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik die samengaan in de
nieuwe gemeente Vijfheerenlanden met de aanwezigen te delen, alsmede de meningen, reacties, en
ideeën van bewoners en professionals op te halen.

1.

Welkom en introductie

De heer Van Vuuren opent de bijeenkomst om 19.30 uur, verwelkomt alle aanwezigen, licht de
werkwijze en het doel van deze thema-ronde toe, introduceert mevrouw Bom, en nodigt de
deelnemers uit zich vrij te voelen hun mening en inbreng met de provincie te delen.
Mevrouw Bom zegt dat het thema vanwege de veelzijdigheid, opgedeeld is in de blokjes ‘economie’,
‘toerisme en recreatie’, en ‘werkgelegenheid’. Zij vraagt daarbij ook aandacht voor het MIRTonderzoek ‘Waterveiligheid Alblasserwaard-Vijfheerenlanden’, waar zij bij betrokken is. MIRT staat
voor: Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Bij dit specifieke onderzoek is
geprobeerd de waterveiligheidsopgave te verbinden met de wensen op het gebied van ruimtelijke
ordening en economie. Het is niet haar intentie de aanwezigen te overtuigen van de kwaliteiten van de
provincie Zuid-Holland ten opzichte van Utrecht, maar het zou haar wel spijten als de nieuwe
gemeente niet in Zuid-Holland wordt gesitueerd, omdat zij van mening is dat deze in Zuid-Holland
thuishoort, en die provincie ook iets te bieden heeft. Alle topsectoren, zoals door het Ministerie van
Economische Zaken benoemd, zijn er aanwezig. Er is zojuist een traject binnen de gehele provincie
afgesloten, waarbij is gekeken naar de investeringen voor noodzakelijke structuurveranderingen.
Zuid-Holland heeft twee grote clusters; te weten de havens en Green Ports, die aan de vooravond
staan van een grote transitie, onder andere op het gebied van duurzaamheid. Andere clusters zijn
evengoed aanwezig, alsmede toonaangevende kennisinstituten. In gezamenlijkheid met de regio’s in
Zuid Holland is een investeringsagenda opgesteld, waarin ook met regio AlblasserwaardVijfheerenlanden afspraken zijn gemaakt over welke projecten belangrijk zijn. Onder andere op het
gebied van infrastructuur, zoals de rijkswegen in het gebied (A15), vervoer over water. Maar ook over
hoger onderwijs etc. Het is geen vastgestelde lijst, dus er blijven onderwerpen aan te dragen. Deze
agenda wordt neergelegd bij het Rijk en Europa.
Gedeputeerde nodigt de aanwezigen nogmaals uit te vertellen wat hen bezig houdt in hun regio op het
vlak van economie, werkgelegenheid, toerisme en recreatie. Dat laatste cluster wordt volgens haar
steeds groter in dit gebied, fungerend als economische drager.
2.

Uitwisseling gedeputeerde met deelnemers thema-rondes

TOERISME EN RECREATIE
Molenbeleid
De heer Cees van der Vlist, directeur van Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK), stelt dat de
gemeenten zich nauwelijks bewust zijn van de werkgelegenheid die het toerisme biedt. Zijn Stichting
werkt samen met Leerdam en Gorinchem, en met ondernemers in het hele gebied. De Vijfheeren-
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landen en Alblasserwaard zijn historisch verbonden door de waterbeheersing. Spreker zou het
betreuren als deze regio zich uit elkaar laat spelen. Hij maakt zich daarbij zorgen over de uitbreiding
van een wandel- en fietsnetwerk, omdat het al lastig bleek daar in de bestaande situatie consensus
over te bereiken. Volgens hem ligt de toekomst in deze sector, zeker voor lager opgeleiden. Hij heeft
de provincie Zuid-Holland leren kennen als zeer toegankelijk, met een geweldig molenbeleid, en een
gewillig oor bij innovatieve wensen. Voorwaarde is wel dat men ambities toont en kenbaar maakt. De
heer Leon Segond, secretaris van Buurtvereniging Zouweboezem uit Meerkerk, herkent het positieve
verhaal over het molenbeleid van de heer Van der Vlist niet helemaal, omdat het laatste restant van
de molen aan de Zederikkade is afgebroken.
Overlast
Vraag uit het publiek: je hebt bewust voor een dorp gekozen omdat je het wonen daar fijn vindt
vanwege de rust en de ruimte, en dan is het onprettig overlast te ervaren vanwege het toerisme, zoals
bijvoorbeeld in Kinderdijk aan de orde is. Wat vindt de provincie een gezonde ontwikkeling in dit
opzicht?
Reactie gedeputeerde: de provincie maakt onderscheid tussen toerisme en recreatie, en bekijkt via de
zogenoemde Landschapstafels hoe groen gebied versterkt kan worden, met zo min mogelijk overlast
voor de bewoners. Door middel van de zogenaamde ‘erfgoedlijnen’ worden ontwikkelingen die
belangrijk zijn voor toerisme eveneens gezamenlijk door provincie en gemeenten gefinancierd, om de
balans te bewaken tussen wat mensen in een bepaald gebied wensen, en wat haalbaar is.
Beleid
De heer Bart Bruggeman, wethouder van Leerdam, onderstreept alle woorden die met betrekking tot
het onderwerp toerisme gesproken zijn, maar vindt dat het niets te maken heeft met de provinciale
discussie. Hij stelt dat de gemeenten buren blijven en dat een toerist geen gemeente- en
provinciegrenzen kent. Er zijn vele miljoenen door provincie Zuid-Holland geïnvesteerd in alle
projecten via de groentafels of erfgoedlijnen. Persoonlijk zou hij niet met twee provincies te maken
willen hebben.
Communicatie
De heer Segond van Buurtvereniging Zouweboezem zegt dat er geen overleg met bewoners is
geweest met betrekking tot het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport)traject. Op een gegeven moment heeft men hierover bericht van de gemeente ontvangen. In het
rapport staan namen van mensen die zich bemoeien met de Zouweboezem, maar verkeerde
aannames en uitgangspunten hanteren.
Mevrouw Jantien Oostijen van de provincie Zuid-Holland zegt dat we in dat onderzoek
inspiratieboekjes hebben gemaakt, om met partijen te communiceren. Dit is met belanghebbenden en
in sommige gevallen ook met bewoners gebeurd. Maar het maken van concrete plannen is nog niet
aan de orde. Met de gemeente is de afspraak, dat wanneer dit echt op de agenda komt, er tijdig met
bewoners over gesproken zal worden.
WERKGELEGENHEID
Vragen en opmerkingen
Vraag uit het publiek: wat doet provincie Zuid-Holland concreet voor onze arbeidsmarkt?
Reactie gedeputeerde: de gebieden met energie, die een duidelijke vraag en doel hebben, die kunnen
de verbinding met de provincie heel gemakkelijk vinden. De arbeidsmarkt ligt niet direct op het bordje
van provincies, maar is wel een relevant aspect. Voor de Vijfheerenlanden is de arbeidsmarktregio
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden van belang. De lijnen in deze regio zijn kort, voor bijvoorbeeld het
goed kunnen plaatsen van mensen bij de sociale werkplaats. Dit punt werd in het overleg met
provincie Utrecht ook naar voren gebracht.
Vraag uit het publiek: hoe kunnen we iets merken van de provinciale inzet op verbetering van de
mobiliteit in dit gebied?
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Reactie gedeputeerde: door provincie Zuid-Holland wordt zwaar ingezet op de verbinding over het
water en de A15 staat op de investeringsagenda.
Vraag uit het publiek van iemand die twintig jaar in Leerdam woont, en geen uitbreiding qua
werkgelegenheid gezien heeft. Bedrijven zijn eerder weggetrokken, bijvoorbeeld naar Gorinchem.
Volgens spreker staat of valt dit aspect met de aanwezigheid van een goed geoutilleerd
industrieterrein. Bij de aanleg van industrieterreinen kan de provincie een rol spelen. Zal de
werkgelegenheid toenemen wanneer de nieuwe gemeente bij Zuid-Holland komt?
Reactie gedeputeerde: de provincie is voorwaardenscheppend bezig, maar creëert geen banen.
Bedrijventerreinen zijn bronnen van werkgelegenheid, die op tijd uitgebreid en verduurzaamd moeten
worden. De provincie instigeert woningbouwprogramma’s, zodat mensen die ergens werken er ook
kunnen wonen. Verder stimuleert de provincie innovatie door middel van een subsidie van een miljoen
per jaar. Met de provinciale investeringsmaatschappij Innovation Quarter worden bedrijven geholpen
zich door te ontwikkelen. Bovendien kan de provincie Europees geld uitvragen.
Iemand anders vindt dat het niet uitmaakt in welke provincie je woont. En dat de werkgelegenheid in
Leerdam groeit door het bedrijf VSI. Maar als het gaat om grote bedrijven die afhankelijk zijn van aanen afvoer door vrachtwagens, maken ze eerder de keus voor Zederik, Vianen of Gorinchem. Deze
afstand is overigens voor een werknemer uit Leerdam goed te overbruggen.
Sommige deelnemers zijn bang dat Utrecht met de woningbouw uit zou willen breiden naar de regio,
waardoor het kleinschalige karakter verdwijnt. Men spreekt de angst uit dat Vianen en Utrecht de
macht naar zich toe trekken en er klinkt een oproep te vechten voor Zuid-Holland.
De gedeputeerde stelt de aanwezigen gerust en zegt dat de woningbouwplannen afgestemd worden
in de regio met meerdere gemeenten tegelijk, inclusief afspraken over het aantal en soorten
woningen.
Een ander vindt dat de streek ook weer geen openluchtmuseum moet worden, en dat leefbaarheid
met het behouden van scholen en andere voorzieningen van belang is.
Iemand zegt dat werkgelegenheid de belangrijkste reden van de keuze door de bestuurlijke colleges
voor provincie Utrecht is, maar dat dit in de praktijk geen verschil blijkt uit te maken. Volgens veel
aanwezigen horen de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden bij elkaar, en is het onzinnig deze regio’s te
scheiden. Meerdere aanwezigen zijn het er over eens dat de Lek de grens is.
ECONOMIE
Een van de deelnemers stelt dat de regio van gemeente Vijfheerenlanden, qua gebied grotendeels
buiten het soort speerpunten ligt die door provincie Zuid-Holland bejubeld worden, en dat, behalve
werkgelegenheid, de maritieme sector weinig relevant is voor deze streek. Qua toerisme is het
Utrechtse en Gelderse belangrijker voor deze regio dan bijvoorbeeld Kinderdijk. Volgens spreker sluit
gemeente Vijfheerenlanden qua hoofdactiviteit ‘voedselproductie’ meer op het Utrechtse aan.
Sommige aanwezigen vallen spreker bij, maar niet iedereen is het hiermee eens. De Alblasserwaard
en Vijfheerenlanden produceren 25% van de melkbehoefte van provincie Zuid-Holland. Maar voor de
economie is de infrastructuur belangrijk, en daarin kan de provincie faciliterend bezig zijn. Hierbij
wordt de kanttekening geplaatst dat het zwaartepunt ligt op de Noord-Zuid oriëntatie.
Reactie van gedeputeerde: het is belangrijk te weten wat de dragende economie is in een gebied,
waar de aanhaakbehoefte ligt. Vanuit besprekingen met het rijk over het investeringen in infrastructuur
en ruimte wordt juist ook naar wegen gekeken die anders lopen dan Noord-Zuid.
Een oud-bestuurder zegt niets te klagen te hebben over de provincie Zuid-Holland. Volgens hem is
het in contact met de provincie van belang zelf een inspanning te leveren en relevante relaties te
onderhouden. Positieve punten in dit gebied zijn de lage werkloosheid, en de goede verbindingen, al
is de Oost-West oriëntatie betrekkelijk gering.
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Een van de deelnemers brengt naar voren dat de bestuurders uit economisch oogpunt voor Utrecht
gekozen hebben, maar zonder feitelijke onderbouwing.
Regionaal versus lokaal
Een deelnemer zegt bij economie regionaal in plaats van lokaal te denken. Ook al verandert de
provincie waarin je woont, betekent dat niet dat de economische ontwikkeling zomaar stopt.
Ondernemers denken, net zo min als toeristen, in- en aan grenzen.
Provinciale financiering
Vraag uit het publiek: kunt u aangeven op welke manier u de afweging maakt waar de miljoenen naar
toe gaan.
Reactie van gedeputeerde: de provincie verdeelt het geld niet en zit daar niet meer bovenop.
Economische Zaken, gemeenten, en universiteiten beslissen in gezamenlijkheid hoe in bedrijven
geïnvesteerd kan blijven worden, op basis van de betreffende business case.
Vraag uit het publiek: hoe besteedt de provincie het budget dat u ter beschikking hebt buiten de
investeringsmaatschappij?
Reactie van gedeputeerde: wij hebben een investeringsagenda opgesteld voor de grote projecten, en
met de regio’s overleg gevoerd over de korte termijn, het (hoger) onderwijs, het MIRT-traject voor
verbinding met de wateropgave, de groentafels, en de erfgoedtafels. In samenspraak met de regio
kijken we naar wat belangrijk gevonden wordt, en hoe we dat kunnen matchen.
KRITIEK & ZORGEN
- Door meerdere aanwezigen wordt aangedragen dat provincie Zuid-Holland nauwelijks oog
had voor dit gebied, totdat de herindeling aan de orde kwam.
- Op het gebied van de infrastructuur gebeurt er al jaren niets in de Vijfheerenlanden.
- Meerdere deelnemers beamen dat de herindeling op zich geen probleem is, want ‘iedereen
wil de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden’, maar de klacht is dat bestuurders weinig
argumenten naar voren hebben gebracht waarom zij voor Utrecht kiezen, en Zuid-Holland
willen verlaten.
- Aangevoerd wordt dat Zederik de mensen van Zuid-Holland kent, en andersom. Dat is
gemakkelijk discussiëren, en hoe de relatie met Utrecht wordt is nog maar afwachten.
- Bij de organisatie van deze avond is er vooraf geen afstemming met de betrokken gemeenten
geweest, waardoor de bewonersavond samenvalt met een gemeenteraadsvergadering in
Vianen.
- Meerdere deelnemers geven aan dat emoties meespelen omdat zij in deze regio geboren en
getogen zijn, en dat de bestuurders een keuze maakten zonder draagvlak van hun achterban.
PROCES
De gedeputeerde legt uit dat de regie rond de herindeling nog bij provincie Utrecht ligt. Tot 26 januari
2017 had men de tijd zienswijzen in te dienen. Provincie Zuid-Holland heeft die mogelijkheid tot 2
maart a.s., en daarvoor wordt de inbreng van deze avond meegenomen. Utrecht beoordeelt de
zienswijzen, waarna die het herindelingsvoorstel medio april 2017 aan het Rijk aanbiedt.
Invloed bewoners
Vraag uit het publiek: wat voor invloed heb ik als inwoner op de keus van de provincie?
Antwoord uit het publiek: het is wenselijk dat er een referendum komt.
Een aantal deelnemers spreekt zijn verbazing uit over de emotionaliteit in het debat en pleit voor een
feitelijke, rationele benadering. Door een groot deel van de aanwezigen wordt geconcludeerd dat de
bestuurders hen in de keuze voor Utrecht niet vertegenwoordigen.
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Keuzevrijheid
Volgens een van de deelnemers snapt provincie Zuid-Holland iets beter wat in deze regio past dan
provincie Utrecht. Een ander vraagt zich af wat het nut is van deze discussie. Volgens hem gaat het
om een krachtige, nieuwe, vitale gemeente Vijfheerenlanden. De molens van Kinderdijk maken de
kracht van Zuid-Holland niet uit. Het lijkt nu of de provincies elkaar beconcurreren.
De gedeputeerde stelt dat zij de discussie over ‘of de ene provincie beter is dan de andere’, niet wil
aanwakkeren, maar waarschuwt dat een keuze wel (financiële) consequenties heeft en het van belang
is of die oplosbaar en haalbaar zijn.
Een van de bewoners had verwacht dat er tijdens deze avond robuuster verzet gepleegd zou
(kunnen) worden tegen het herindelingsplan dat nu voorligt. Spreker wil graag redenen horen waarom
gekozen moet worden voor de ene of de andere provincie. Meerdere deelnemers vallen de spreker bij
en vragen naar de pluspunten van het binnen Zuid-Holland blijven. Iemand noemt het argument dat
Leerdam met zijn glas, als Zuid-Hollandse gemeente beter aansluiting vindt op toeristisch vlak bij
Kinderdijk.
Door meerdere aanwezigen wordt gesteld dat het vertrouwen in de politiek, zowel landelijk als lokaal,
verdwenen is. Het gevoelen bij de provinciekeuze is: ‘Wij hebben wel voor een gemeenteraad
gekozen, maar niet voor het gekissebis waardoor ze in elkaars armen werden gedreven.’
Een groot deel van de aanwezigen zou een hoofdelijke stemming van de inwoners een eerlijker
proces vinden, desnoods van iedereen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Het wordt een
gemiste kans genoemd, deze stemming niet te koppelen aan de verkiezingen van 15 maart a.s.
3.
Sluiting
Mevrouw Bom dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de bijeenkomst om 21.30 uur.
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BEWONERSBIJEENKOMST GEMEENTELIJKE HERINDELING VIJFHEERENLANDEN
Verslag van de themarondes ‘Veiligheid en Jeugd: de regio Zuid-Holland Zuid zorgt voor u’,
tijdens de bewonersbijeenkomst op 7 februari 2017 in ’t Spant te Ameide
Inleider

Gespreksleider

Rogier van der Sande, gedeputeerde Bestuur en Transparante overheid,
Europa en Internationaal beleid, Financiën, Personeel en Organisatie,
Informatie, Automatisering en Facilitaire zaken
Ester van Tol

Het doel van de themaronde(s) is de standpunten van de provincie Zuid-Holland rond de
gemeentelijke herindeling van de drie gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik die samengaan in de
nieuwe gemeente Vijfheerenlanden met de aanwezigen te delen, alsmede de meningen, reacties, en
ideeën van bewoners en professionals op te halen.

1.

Welkom en introductie

De gespreksleidster heet iedereen welkom bij het thema Veiligheid en Jeugd en geeft het woord aan
Gedeputeerde Van der Sande. Het doel is om vragen vanuit bewoners en betrokkenen te
beantwoorden en opmerkingen mee te nemen. Voor de beantwoording zijn ook deskundigen
aanwezig.
Gedeputeerde Van der Sande zegt dat de provincie formeel weliswaar niet verantwoordelijk is voor
Veiligheid en Jeugd. Maar de keuze voor de provincie Utrecht of Zuid-Holland zal invloed hebben op
ambulance, brandweer, politie, jeugdgezondheidszorg, de Omgevingsdienst en de waterveiligheid.
Grenzen hebben een betekenis en impact op inwoners, financiën en organisatie. Het is niet juist dat
dit eenvoudig is op te lossen door de veelgeroemde ‘grensoverschrijdende samenwerking’.
Een aantal organisaties, zoals de Veiligheidsregio, Omgevingsdienst en Dienst Gezondheid en Jeugd
volgt de provinciegrens, hoewel de wet niet letterlijk zegt dat dit hoeft. De provinciekeuze zal gevolgen
hebben in financiële zin en voor de operationele zorg. Natuurlijk zijn financiële en praktische
problemen oplosbaar. Maar toch is het goed de gevolgen in beter beeld te brengen, omdat die
mensen in het gebied kunnen raken. Daarbij kun je denken aan de aanrijtijden voor de hulpdiensten
die kunnen veranderen. Als de provinciegrens verschuift heeft dit consequenties voor ambulance,
politie, brandweer en GGZ. Voor de operationele vragen daarover zijn deskundigen aanwezig. Ook
frictiekosten spelen een rol. De financiële gevolgen zijn groter als Leerdam en Zederik naar Utrecht
gaan dan wanneer Vianen naar Zuid-Holland komt.
Dijkring16 is een element waarvan ook Hoogheemraadschap Rivierenland heeft aangegeven dat dit
beter bij Zuid-Holland-Zuid zou kunnen horen. Ook anderen geven dit aan. Uit de meeste reacties
blijkt dat het voor de praktische veiligheid beter is als Vijfheerenlanden in Zuid-Holland zou blijven.
Gezondheid en Jeugd zit in veel organisaties vervlochten. De GGZ moet de provinciegrens hierin
volgen en dit heeft effect op de betrokkenen. En daarnaast is men is ook van mening dat de
gemeenschappen bij elkaar hoort. Vianen was tenslotte ooit ook onderdeel van Zuid-Holland. Er is
een samenhang in het gebied van kleine kernen, grote kernen en stedelijk gebied en dit uit zich in de
samenwerkingsverbanden van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.
Rogier van der Sande vraagt over welk onderwerp men iets wil horen.
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2.

Uitwisseling gedeputeerde met deelnemers thema-ronde

VEILIGHEID
Ambulancezorg
Men heeft vernomen dat de ambulancedienst Meerkerk bij de herindeling opgeheven wordt.
De heer Van Wingerden (manager ambulancedienst Zuid-Holland Zuid) legt uit wat er gaat
veranderen als deze gemeente bij de provincie Utrecht gaat behoren. De provincie Utrecht heeft
natuurlijk ook een goede ambulancevoorziening. Bij een vertrek van Zederik en Leerdam uit ZuidHolland verandert de grens van de ambulanceregio en komt de standplaats langs de A27 in Meerkerk
in de provincie Utrecht te liggen. Deze standplaats kan dan niet worden gehandhaafd vanuit ZuidHolland Zuid. Het is niet bekend hoe Utrecht dit gaat invullen. De ambulancediensten zullen met
elkaar in gesprek moeten gaan.
Bij de ambulancezorg zijn aanrijtijden belangrijk. In het landelijk gebied is het moeilijk om de 95%norm voor aanrijtijden binnen 15 minuten te halen. Omdat Alblasserwaard-Vijfheerenlanden één
geheel is heeft men de capaciteit gespreid. Er is nu een goed fundament om paraatheid te regelen.
Meerkerk is na forse uitbreiding de op één na grootste standplaats. In Gorinchem is er een
satellietpost, waar één ambulance staat gestationeerd. Als regiogrenzen veranderen wordt de focus
daar naartoe verlegd. Utrecht zal hier een soort uitstulping van de regio krijgen die aangereden moet
worden vanuit de Utrechtse provincie. De oppervlakte is groot en het inwoneraantal relatief laag. Er
kan een situatie ontstaan dat dit een landelijk hoekje gaat worden. Logistiek wordt het een uitdaging
voor de aanrijtijden. Hij verwacht dat dit gaat leiden tot een toename van burenhulp over de grens. Dit
wordt goed afgestemd met de collega’s in Utrecht. Alles is te organiseren, maar het is niet duidelijk of
dit wenselijk is.
Verder is een vertrek van Leerdam en Zederik voor de organisatie van de ambulancedienst ZHZ
onwenselijk, omdat deze kleiner en kwetsbaarder wordt.
Gedeputeerde Van der Sande zegt dat Vianen nu via Utrecht wordt bediend. Hoe worden deze
inwoners bediend als ze bij Zuid-Holland komen? De heer Van Wingerden zegt dat de ambulancezorg
wordt gefinancierd vanuit de zorgverzekeraars gebaseerd op een spreidingsplan voor paraatheid en
beschikbaarheid vanuit het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Met Utrecht is
besproken om het RIVM te vragen een doorrekening te maken over de grootte van het gebied om een
beter antwoord op dergelijke vragen te kunnen geven. Als Vianen onderdeel wordt van Zuid-Holland
zal het spreidingsplan aangepast moeten worden. Vianen is nu niet goed genoeg te bedienen vanaf
Meerkerk.
Politie
Een inwoner vraagt of men bij de komende herindeling 40 politieplaatsen verliest in dit gebied of
worden deze alleen verplaatst? En wat verandert er voor de burger? De plaatselijke wijkagent legt uit
dat het team Alblasserwaard-Vijfheerenlanden nu bestaat uit 144 mensen, maar als Zederik en
Leerdam wegvallen zal ook het personeel uit alle geledingen naar het andere team gaan. Dit gaat
over ongeveer 40 personen. De wijkagent zegt dat als de gemeente bij Zuid-Holland blijft behoren het
geen gevolgen heeft voor de wijkagenten en er collega’s bij komen. Dan gaat het over ongeveer 20
personen.
Bij de regio Utrecht werkt men op een andere wijze als wijkagent. De collega’s in Utrecht werken een
groot deel in de noodhulp, 30%, en zijn daardoor niet volledig inzetbaar als wijkagent. De huidige
werkwijze in Zuid-Holland Zuid is om 80% in te zetten als wijkagent. In Utrecht is dit 50%. Hij is
tevreden met de huidige situatie in Zuid-Holland.
Brandweer
Gedeputeerde Van der Sande informeert naar de impact bij de brandweer. De heer Slofstra,
brandweercommandant Zuid-Holland Zuid, antwoordt dat de organisatie in de dorpskernen in de basis
niet verandert, omdat dit vooral door vrijwilligers is georganiseerd. Bij de overgang naar de regio
Utrecht zal de basiszorg hetzelfde blijven. Wel gaat de logische samenhang verdwijnen voor
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grootschalig en specialistisch optreden. Die moeten op een andere manier geformeerd worden.
Specialistische eenheden zullen van verder weg moeten komen. Omdat de kern van Utrecht meer in
de stad Utrecht ligt voor de specialistische eenheden. Hij verwacht dat de burger hier niet veel van
merkt maar dat dit wel consequenties kan hebben voor de aanrijtijden.
De oefentijd van de brandweer is gebaseerd op grondgebied. De brandweer heeft in Dordrecht een
centrum van waaruit actie wordt toegepast. Het gebied van Utrecht is anders samengesteld. De heer
Slofstra zegt dat hij ervaring heeft met zeer gemotiveerde brandweerlieden. De motivatie van de
vrijwilligers zal niet afnemen, maar men zit niet te wachten op de verandering. De samenhang van het
gebied qua risicoprofiel lijkt wel erg op elkaar. De bijstandseenheden uit andere gemeenten zullen
zich wel herkennen.
Gevraagd wordt wat de provinciegrenzen te maken hebben met de brandweer of met grote
calamiteiten op de A27. Zuid-Holland Zuid zal hier niet meer voor aansprakelijk zijn. Wordt dan vanuit
Utrecht de brandweer opgeschaald? Dit zou dan langere aanrijtijden geven met een latere
dienstverlening.
De heer Slofstra legt uit dat de brandweer vooral is georganiseerd vanuit lokale posten die de
basiszorg regelen, maar dat er ook een samenwerkingsverband is voor bijstand of specialistische
eenheden. In dit gebied wordt al intensief samengewerkt, ook met Vianen. Bij de grensgebieden wordt
over naar de grenzen van gemeenten gekeken. Bij grotere calamiteiten is het logisch dat de
brandweer komt uit het gebied waaruit men het makkelijkst kan aanrijden.
Het is wel een feit dat als er minder spelers aan tafel zitten om beslissingen te nemen met kortere
communicatielijnen bij calamiteiten, dit beter is voor de calamiteit bestrijding.
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Gevraagd wordt of deze herindeling zich niet ultiem leent om als eerste Veiligheidsregio over de
provinciegrenzen heen te gaan en de burger centraal te stellen. Gedeputeerde Van der Sande zegt
dat dit is besproken met de provincie Utrecht en het ministerie Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK). De vraag is voorgelegd of er provinciegrensoverschrijdende
veiligheidsregio’s mogelijk zijn. Formeel praat de wet niet over provincies, maar over gemeenten. De
provincies Utrecht en Zuid-Holland zijn daarvoor samen naar het ministerie van BZK gegaan. BZK
heeft aangegeven dat men dit niet als mogelijkheid ziet.
De heer Heijkoop (dagelijks bestuurder van de Veiligheidsregio) wijst erop dat het grootste risico voor
de gebieden van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden hoog water is en dit speelt veel minder in de
provincie Utrecht. Het is van essentieel belang dat de politie, brandweer en de Veiligheidsregio in één
verband functioneren. Deze oefenen ook samen en moeten niet uit het samenwerkingsverband
worden gehaald. Dit is de belangrijkste motivatie van de Veiligheidsregio om samen met Waterschap
Rivierenland te pleiten voor tot instandhouding van één geheel binnen Zuid-Holland.
De heer Bassa (dagelijks bestuurder Waterschap Rivierenland) legt uit dat Dijkring 16 wordt begrensd
door verschillende rivieren en dat veiligheidsregio’s altijd zijn gebonden aan provincies. Nu geldt de
afspraak, omdat Utrecht maar een klein deel is, dat alles vanuit Zuid-Holland geregeld wordt. In de
Veiligheidsregio’s kan worden opgeschaald en zit men vervolgens met de provincie aan tafel. De
beslissingsbevoegdheid van evacuatie ligt bij de provincie of na opschaling bij de minister. Dit moet
men niet willen veranderen.
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
De heer Visser (directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid) merkt op dat er afspraken zijn gemaakt
in de besturen om de kosten van uittreding zo veel als mogelijk te beperken. Als een gemeente
weggaat uit een regionale dienst zullen de achterblijvende eigenaren met kosten geconfronteerd
worden en dat wil men niet. De maximale kosten daarvan kunnen dan tot € 4 miljoen oplopen. Al zal
men natuurlijk kijken nog hoe dit beperkt kan worden.
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De provincie Utrecht kijkt vanuit de andere kant van de rivier, heeft een andere kijk op waterbeheer en
heeft weinig milieuproblemen van de industrie. De heer Visser legt uit dat men als Vijfheerenlanden in
Utrecht komt te liggen, te maken gaat krijgen met twee omgevingsdiensten van de provincie Utrecht.
En dit zal voor de inwoners dan ook merkbaar zijn.
GEZONDHEID EN JEUGD
Zorg
De heer Van Hengel (Directeur Dienst Gezondheid en Jeugd) legt uit dat met de overgang naar een
andere provincie contracten moeten worden overgedragen en men te maken krijgt met andere
zorgaanbieders vanuit een ander verzorgingsgebied. De inwoner kan dan een wijziging krijgen van het
pakket. De heer Van Hengel zegt dat een wijziging van de regio-indeling ook voor de organisatie
betekenisvol is. In een dergelijke transitie heeft men met kosten te maken die door de samenleving
opgebracht moeten worden.
Vanuit het publiek wordt geconstateerd dat er een beweging is om meer richting naar Dordrecht te
trekken en men geeft aan dat men nu beter naar Utrecht kan gaan, omdat dit dichterbij is. De directeur
herkent deze beweging niet en legt uit dat de teams juist in de regionale context opereren, in
verbinding met de gemeente. Een aantal gespecialiseerde diensten zijn wel gecentraliseerd.
Jeugd
Gevraagd wordt naar de gevolgen voor de jeugdzorg? De heer Van Hengel legt uit dat zaken als
jeugdgezondheidszorg horen tot de wettelijke basistaken van de GGD. Hiervan merkt men in Utrecht
weinig kwaliteitsverschil. De inkoop van gespecialiseerde jeugdzorg behoort tot de taken van de
Dienst Gezondheid en Jeugd. De serviceorganisatie Jeugd is goed georganiseerd in Zuid-Holland
Zuid. Als de gemeenten naar provincie Utrecht vertrekken hebben bewoners mogelijk te maken met
andere zorgaanbieders en andere contracten en mogelijk met andere arrangementen. Sommige
zorgaanbieders werken over de provinciegrenzen heen. Bij een overgang naar Utrecht kan men te
maken krijgen met andere arrangementen. De meeste impact zal zijn in lokale arrangementen, waar
in de samenhang van Zuid-Holland Zuid projecten worden uitgevoerd. Daarbij kan er verandering
komen in de samenhang en continuïteit in de zorg, doordat de GGD regio Utrecht mogelijk andere
prioriteiten heeft gesteld.
Een inwoner uit Zederik zegt van mening te zijn dat het sociaal-cultureel element belangrijk is voor
jongeren en jeugdzorg en meer baat heeft bij een plattelandssfeer in plaats van de grote stad.
OVERIGE AANDACHTSPUNTEN
Gedeputeerde Van der Sande vraagt waarmee de statenleden rekening moeten houden.
-

-

-

-

Gevraagd wordt of men in een bejaardencentrum in een gemeente in een andere provincie kan
worden geplaatst. Gedeputeerde Van der Sande zegt dat hij hiermee niet bekend is.
Vanuit het publiek wordt gesuggereerd dat verzorgings- en bejaardenhuizen niet regiogebonden
zouden zijn.
Wat heeft deze herindeling voor gevolgen voor het samenwerkingsverband Avres? Wat gebeurt er
als Zederik en Leerdam ook uittreden en richting Utrecht gaat? Gedeputeerde Van der Sande heeft
begrepen dat Leerdam en Zederik voornemens zijn bij Avres te blijven en de goede samenwerking
te behouden. De provincies gaan hier niet over. Men kan de gemeenten niet dwingen.
Gedeputeerde Van der Sande heeft vernomen dat men ongerust is over de hogere kosten in ZuidHolland. Hij legt uit over de opcenten dat de motorrijtuigenbelasting in Zuid-Holland duurder is. In
Zuid-Holland betaalt men voor een gemiddelde auto (van 1200 tot 1250 kg) € 4 per maand meer.
Gevraagd wordt waarom er geen cijfers staan in de ontwerp zienswijze van de provincie ZuidHolland. Worden deze meegestuurd of zijn ze niet belangrijk? Gedeputeerde Van der Sande zegt
dat deze informatie bij het ministerie BZK en Utrecht bekend is. In de ontwerp zienswijze wordt
verwezen naar eerdere stukken waarin men de informatie kan vinden. In de huidige procedure is er
naar zijn inzien onvoldoende aandacht voor de impact op de regio en voor de samenhang in het
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-

gebied, nog los van de samenwerkingsverbanden. Vorig jaar in juli is er door de provincie ZuidHolland een brief gestuurd waarin veel feiten staan vermeld. Informatie over de kosten van de
uittredingen is grotendeels bekend en staat vermeld in openbare rapporten.
Opgemerkt wordt dat als de kern Tienhoven overgaat naar Utrecht er twee locaties zijn in die
provincie die Tienhoven heten. Gevraagd wordt of dit bij calamiteiten niet verwarrend gaat werken.
Gedeputeerde Van der Sande gaat ervan uit dat men hierover geen fouten maakt.

3.
Sluiting
De heer Van der Sande dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de bijeenkomst om 21.30
uur.
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BEWONERSBIJEENKOMST GEMEENTELIJKE HERINDELING VIJFHEERENLANDEN
Verslag van de themarondes ‘Infrastructuur en Openbaar Vervoer, houd Zuid-Holland
bereikbaar’, tijdens de bewonersbijeenkomst op 7 februari 2017 in ’t Spant te Ameide
Inleider
Gespreksleider

Floor Vermeulen, gedeputeerde Verkeer en Vervoer, Vervoersautoriteit en
Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Communicatie en Vergunningverlening
Petrouschka den Dunnen

Het doel van de themaronde(s) is de standpunten van de provincie Zuid-Holland rond de
gemeentelijke herindeling van de drie gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik die samengaan in de
nieuwe gemeente Vijfheerenlanden met de aanwezigen te delen, alsmede de meningen, reacties, en
ideeën van bewoners en professionals op te halen.

1.

Welkom en introductie

De heer Vermeulen verzorgt de inleiding met een kort filmpje. Hij stelt de aanwezige
provinciemedewerkers voor.
Het is de ambitie van de provincie Zuid-Holland om de best bereikbare provincie van Nederland te
zijn. Samen met het rijk en gemeenten wordt hard aan deze ambitie gewerkt. De provincie investeert
veel in wegen, openbaar vervoer en fietspaden. Met betrekking tot fietspaden wijst de gedeputeerde
als voorbeeld op een nieuw fietspad in de Alblasserwaard Tussen Ottoland en Achterland is een
nieuw vrij liggend fietspad op de dijk langs de Ottolandsche Vliet aangelegd.
De provincie staat aan de vooravond van een nieuwe openbaar vervoer concessie en heeft twee
uitdagingen:
• de buslijnen waarvan veel mensen gebruikmaken (de dikke lijnen) nog beter benutten;
• ervoor zorgen dat mensen die wat verder van de bushalte wonen, worden gefaciliteerd om
gebruik te kunnen maken van het ov.
Daarnaast maken steeds meer mensen gebruik van de (elektrische) fiets en de provincie wil de
mensen daarin faciliteren. Verder kijkt de provincie of het mogelijk is autogebruikers over te laten
stappen op de trein om de wegen te ontlasten en files te verminderen. Zo is de MerwedeLingelijn een
succesvolle treinverbinding richting Rotterdam.
Het verkeer loopt op een aantal provinciale wegen vast; een voorbeeld daarvan is het kruispunt van
de N214/N216. Binnenkort wordt deze weg aangepakt. De drukte op deze wegen hangt ook samen
met de rijkswegen. De minister van V&W heeft € 200 miljoen uitgetrokken om de A15 te verbeteren.
De provincie levert daaraan ook een bijdrage. Ook wordt in 2019 de A27 gestart met de aanpak van
de A27.
2.

Uitwisseling gedeputeerde met deelnemers thema-ronde

VERKEER
(Rijks-)Wegen
Vraag vanuit de zaal: De rijksweg A27 gaat op de provinciegrens van Utrecht naar Zuid-Holland over
van een driebaansweg naar een tweebaansweg. De afgelopen jaren heeft de provincie Utrecht het
meest geïnvesteerd in de ontsluiting van bepaalde gebieden. Sinds de aanleg van de A27, 25 jaar
geleden, is deze weg eigenlijk al te smal. De provincie Zuid-Holland heeft vooral veel geïnvesteerd in
projecten rond de grote steden. De heer Vermeulen antwoordt dat de A27 wordt aangepakt op het
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traject tussen Houten en Hooipolder. Het gaat erom vanaf welk punt dit traject wordt aangepakt en
daarover verschillen de provincies van mening. Zuid-Holland is van mening dat de werkzaamheden
moeten worden gestart vanaf de Merwedebrug. Als dit knooppunt niet meer onder de
verantwoordelijkheid van de provincie Zuid-Holland valt, kan hij zich als gedeputeerde niet langer
inzetten voor de belangen van dat gebied. De provincie Utrecht kan daarin andere afwegingen maken.
Vraag vanuit de zaal: Hoe wordt het knooppunt Gorinchem aangepast? Als de A27 en A15 worden
aangepakt, verbetert daarmee de verkeerssituatie op het knooppunt Gorinchem niet. De heer
Vermeulen antwoordt dat iedere maatregel die wordt getroffen, altijd weer leidt tot een volgende
investering. Mevrouw Den Dunnen vult aan dat de provincie vanaf Rotterdam is begonnen met de
aanpak van de A15. Er is nu geïnvesteerd in het traject Rotterdam, Papendrecht, Sliedrecht. Het
volgende plan betreft het knooppunt Gorinchem en verder.
Vraag vanuit de zaal: Er wordt veel geïnvesteerd in de A27 en de A15. De afsluiting van de
Merwedebrug was een blamage voor de rijksoverheid. Iedereen heeft daar nadeel van en dagelijks
staan er kilometerslange files. Wanneer starten de werkzaamheden en wanneer worden die
afgerond? Andere spreker reageert met de vraag wat de relevantie is van deze vragen. Het gaat om
een herindeling waarbij moet worden gekeken of de dorpen onder de verantwoordelijkheid van de
provincie Utrecht of de provincie Zuid-Holland vallen. De A15 valt niet onder de provincie Utrecht. Is
deze provincie bereid de problemen op die weg aan te pakken? De heer Vermeulen antwoordt dat het
van belang is dat de verkeersproblemen op de A15 worden aangepakt. De vraag is: welke provincie is
het best in staat om deze problemen integraal aan te pakken? Hij is van mening dat dit het best kan
worden gedaan door de provincie Zuid-Holland. In 2019 wordt gestart met de aanpak van de A27. De
insteek van de provincie Zuid-Holland is dat de werkzaamheden worden gestart bij knooppunt
Gorinchem, de Merwedebrug. Tijdens de afsluiting van de Merwedebrug in 2016 is er veel en goed
overleg gepleegd met Rijkswaterstaat. Het rijk heeft altijd aangegeven te willen wachten met de
aanpak van de A15 totdat de A27 wordt aangepakt. De minister heeft een bedrag van € 200 miljoen
beschikbaar gesteld voor de A15. Hij wil daarover met de minister nog deze regeerperiode een
afspraak maken.
Vraag vanuit de zaal: Raadsleden uit de gemeente Vijfheerenlanden hebben aangegeven dat de
provincie Zuid-Holland zich niet inzet voor de aanpak van de A27. De heer Vermeulen zegt dat dit
onzin is. Sinds zijn aantreden heeft hij regelmatig overleg gevoerd met andere provinciebestuurders
en het Rijk over de A27. Het is van groot belang dat de werkzaamheden worden gestart vanaf de
Merwedebrug. Dat is ook de inzet van de provincie Zuid-Holland.
Vraag vanuit de zaal: De N214 eindigt bij de A27. De N214 wordt gebruikt als sluiproute voor de A15.
Als de A15 wordt verbeterd, moet het sluipverkeer afnemen. De gemeente moet ervoor zorgen dat er
in geval van nood een calamiteitenroute beschikbaar is. Is daarover overleg met de provincie?
De heer Vermeulen zegt dat het sluipverkeer door de aanpak van de A15 niet direct zal afnemen.
Door de afsluiting van de Merwedebrug is het verkeer op het onderliggende wegennet verder
toegenomen. De provincie Zuid-Holland heeft geprobeerd in overleg met andere wegbeheerders het
extra sluipverkeer om te leiden. De provincie kijkt naar een verbetering van de kruising van de
N214/N216. Mevrouw Melger vult aan dat er een ontwerp en berekeningen zijn gemaakt om de
doorstroming op die kruising te verbeteren. In de planvorming wordt gekeken naar meer
opstelstroken. De verkeersafwikkeling wordt geregeld met verkeerslichten en de kruising blijft
gelijkvloers.
Vraag vanuit de zaal: Aanwezige vraagt naar de projecten in de gemeente Leerdam. Hoe gaat het met
de reconstructie van de N484? De heer Vermeulen zegt dat daarvoor inmiddels een
omgevingsvergunning is afgegeven. Vervolgens vraagt de aanwezige welke rol de provincie speelt bij
de reconstructie van de Lingebrug? De heer Vermeulen antwoordt dat hij uitstekende contacten heeft
met de wethouder van Leerdam over de reconstructie van de Lingebrug. Het is bekend dat de
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provincie Gelderland, verantwoordelijk voor het onderhoud van deze brug, deze de komende jaren
niet zal vervangen. Samen met de gemeente Leerdam wil hij ervoor zorgen dat de eigendomssituatie
met betrekking tot deze brug goed wordt geregeld. Het eigendom van de brug ligt complex: deels bij
provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland en de gemeente. Samen met de gemeente Leerdam
wordt nu gekeken hoe de ontsluiting van deze gemeente op een goede manier kan worden ingericht.
De provincie Zuid-Holland heeft de gemeente Leerdam aangeboden om met de onafhankelijke
Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) gezamenlijk naar deze situatie te kijken.
Vraag vanuit de zaal: Er wordt al langere tijd gesproken over een rondweg om de gemeente Leerdam.
Binnen de gemeente is daarover nog veel onenigheid. De heer Vermeulen kent deze optie niet. Als de
gemeente dergelijke wensen heeft, is het belangrijk dat daarover gesprekken worden gevoerd met de
provincie. Hij zal bij de wethouder van Leerdam informeren wat de achterliggende gronden van deze
opmerking zijn.
Vraag vanuit de zaal: De wegen N214 en N216 worden steeds genoemd. Wat gebeurt in
Vijfheerenlanden en wat wordt er gedaan aan de parallelstructuur met betrekking tot de A27?
De heer Vermeulen zegt dat het onderliggende wegennet nu onder één regio valt. Binnen die regio
kunnen afwegingen worden gemaakt voor een betere oplossing binnen dat gebied. Daarbij kunnen
effecten voor bijvoorbeeld de Hollandse Waard worden meegenomen. De provincie Zuid-Holland heeft
nu geld om een aantal problemen aan te pakken, maar er blijven altijd nog wensen over. De provincie
investeert veel in het wegennet in het buitengebied.
Vraag vanuit de zaal: Er wordt gesproken over een provinciekeuze tussen Zuid-Holland en Utrecht. Er
is veel gesproken over de A27. Wat is het verschil als deze regio onder de provincie Zuid-Holland of
onder de provincie Utrecht valt? De heer Vermeulen denkt dat de provincie Utrecht zich veelal richt op
de stad Utrecht. De A27 zal niet veranderen en de provincie Zuid-Holland investeert ook in openbaar
vervoer lijnen richting de stad Utrecht. Het gaat erom dat de belangen van deze regio binnen de
provincie goed tot zijn recht komen. Hij is van mening dat de belangen van deze regio het beste
vertegenwoordigd kunnen worden door de provincie Zuid-Holland.
Verkeersproblematiek
Vraag vanuit de zaal: In het verleden is al vaak gesproken over het nemen van maatregelen in dit
gebied om het sluipverkeer tegen te gaan. De provincie heeft daarbij voorgesteld dat de gemeente
50% van de kosten moet dragen. Dat is voor de betreffende gemeenten niet haalbaar. De heer
Vermeulen antwoordt dat vaker een bijdrage aan gemeenten wordt gevraagd voor de
verkeersproblematiek. Dit gebied is bijzonder omdat het op de grens van twee provincies ligt en bij de
herindeling moet de keuze worden gemaakt onder welke provincie dit gebied zal vallen.
Vraag vanuit de zaal: De polder is vol gelegd met verkeersdrempels. Wat is de invloed van de
provincie bij de aanleg van dergelijke drempels? De heer Vermeulen zegt dat dit afhangt van het
eigenaarschap van de wegen. De gemeenten en de waterschappen beslissen over het eigen
wegennet. In de provincie Zuid-Holland vindt regelmatig overleg plaats tussen de verschillende
wegbeheerders. Daarbij wordt gekeken hoe de werkzaamheden zo goed mogelijk op elkaar kunnen
worden afgestemd. Bij de afsluiting van de Merwedebrug ontstond er veel drukte op het onderliggende
wegennet. De provincie Zuid-Holland heeft een verkeerscentrale in Rhoon en daar vindt overleg
plaats tussen alle wegbeheerders.
Vraag vanuit de zaal: Waarom is de dijk vanaf Rotterdam naar Utrecht vol gelegd met drempels?
Spreker begrijpt dat het effect van drempels moet zijn dat automobilisten snelheid verminderen.
De heer Wassens zegt dat bij de aanbesteding ook afspraken worden gemaakt over het wegbeheer
om ervoor te zorgen dat de bussen op een goede manier op het traject kunnen rijden. De gemeenten,
het waterschap en de provincie hebben regelmatig overleg over de inrichting van de wegen.
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De heer Vermeulen vult aan dat de provincie juist met gemeenten die veel drempels aanleggen in
gesprek gaat over de inrichting van deze wegen. Het gaat niet alleen om het busverkeer maar ook om
hulpdiensten die gebruik moeten maken van deze wegen. De provincie maakt hierover afspraken met
alle wegbeheerders. Het provinciebestuur staat op goede voet met het waterschap en de gemeenten,
juist als het gaat om afstemming van dergelijke zaken.
Vraag vanuit de zaal: De weg eindigt in de gemeente Noordeloos. Op het moment dat de snelwegen
vollopen, wijkt het verkeer uit naar het onderliggende wegennet. Ook vrachtwagens maken dan
gebruik van sluiproutes. De heer Vermeulen antwoordt dat het sluipverkeer niet op alle fronten kan
worden tegengehouden. Er kan wel worden gezorgd voor een betere doorstroming, zodat het
wegverkeer dat niet op het onderliggende wegennet thuishoort daarvan geen gebruik maakt.
Vraag vanuit de zaal: De gemeente Meerkerk heeft ook veel last van sluipverkeer. Het verkeer dat
vanaf de gemeente Lexmond komt, wordt via de bewegwijzering door de dorpskern van Meerkerk
gestuurd. Kan de bewegwijzering worden aangepast zodat gebruik wordt gemaakt van het
bovenliggende wegennet? De heer Vermeulen zal dit punt meenemen.
Vraag vanuit de zaal: De gemeente Leerdam ligt midden in de polder en daar worden nu veel
woningen gebouwd. Er zal hoe dan ook naar de ontsluiting van die nieuwbouwwijken gekeken moeten
worden. De heer Vermeulen antwoordt dat bij nieuwe projecten gekeken moet worden wat de
onderbouwing is.
Fiets
Vraag vanuit de zaal: Het nieuw aangelegde fietspad is vooral bedoeld voor senioren. Dagelijks
fietsen honderden schoolkinderen van de dorpen richting Vianen en Schoonhoven. Een investering in
fietspaden voor deze schoolkinderen was beter geweest. Spreker wil dat daaraan meer aandacht
wordt besteed. De heer Vermeulen antwoordt dat Provinciale Staten € 39,5 miljoen hebben
gereserveerd voor fietsverkeer. Er moet een betere combinatie komen van fietspaden voor woonwerkverkeer en recreatief verkeer. De heer Vredebregt vult aan dat het fietspad, getoond in het
filmpje, ook is aangelegd vanuit het oogpunt van fietsveiligheid. Het is terecht dat er meer aandacht
wordt gevraagd voor schoolgaande kinderen. Na deze bijeenkomst kan hij een kaart aanleveren
waarop de fietspaden zijn aangegeven die zijn gerealiseerd of die nog op de planning staan.
Vraag vanuit de zaal: Het is goed dat er fietspaden worden gerealiseerd langs de dijken, maar er is
eerder sprake geweest van het aanleggen van vrij liggende fietspaden. De heer Vermeulen antwoordt
dat de provincie goed contact heeft met het Waterschap. Na deze bijeenkomst kan worden gekeken
naar concrete knelpunten die nog nader moeten worden ingevuld.
Vraag vanuit de zaal: Met de aanpak van de dijkverzwaring is gevraagd of daar een fietspad kon
worden aangelegd. Dat is niet gebeurd. De heer Vermeulen antwoordt dat er bij het programma van
het MIRT over de waterveiligheid vanuit de kern van dat gebied is gedacht.
Vraag vanuit de zaal: De AV-regio wordt geografisch meestal als één geheel gezien. Kunnen de
wandel- en fietsroutes in deze regio worden verbeterd? De Hollandse Waterlinie wordt naar alle
waarschijnlijkheid opgenomen op de Werelderfgoedlijst. Om dit economisch goed te benutten, moet er
wel een goede infrastructuur aanwezig zijn. De heer Vermeulen zegt dat de provincie Zuid-Holland de
koppeling met de waterveiligheid heeft meegenomen het MIRT. De heer Vredebregt vult aan dat er is
geïnvesteerd in een nieuw fietsplan en daarin is de koppeling tussen recreatief en economisch
fietsverkeer gezocht. Daarbij speelt veiligheid een grote rol. Graag praat hij na de bijeenkomst verder
om te horen welke ideeën mevrouw erbij heeft.
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OPENBAAR VERVOER
Algemeen
Vraag vanuit de zaal: Waarom wordt het openbaar vervoer niet landelijk geregeld? Veel mensen in het
buitengebied kunnen niet rekenen op het openbaar vervoer en maken gebruik van een alternatief
vervoermiddel. De heer Vermeulen meent dat deze alternatieve vervoersvorm ervoor kan zorgen dat
mensen een halte kunnen bereiken waarvandaan wel goed openbaar vervoer aanwezig is. De
openbaar vervoer concessies in Nederland zijn zo ingedeeld dat iedere provincie verantwoordelijk is
voor het eigen openbaar vervoer.
Vraag vanuit de zaal: Is bij de provincie Zuid-Holland bekend wat de ideeën van de provincie Utrecht
zijn als het gaat om de openbaar vervoer concessie in dit gebied? De heer Vermeulen antwoordt dat
de provincie Zuid-Holland hierover bepaalde ideeën heeft. Deze ideeën worden nu omgezet in een
programma van eisen. Het is niet bekend hoe de provincie Utrecht daarin staat. De heer Wassens vult
aan dat de provincie Zuid-Holland een stevig openbaar vervoer netwerk wil aanbieden. Op dit moment
wordt de regio waarin de gemeente Vijfheerenlanden valt, meegenomen in de concessie van de
provincie Zuid-Holland. De heer Vermeulen zegt dat de manier van werken in de provincie ZuidHolland afwijkt van de werkwijze van de provincie Utrecht. Bij een provinciale grenscorrectie zal het
niet zo zijn dat de gemeente Vijfheerenlanden geen openbaar vervoer meer heeft.
Busverbinding
Vraag vanuit de zaal: Wat verandert er voor de inwoners als de dorpen bij de provincie Utrecht
worden getrokken? Er is een busverbinding van Arriva richting de stad Utrecht. De heer Vermeulen
antwoordt dat de busverbinding uit Vijfheerenlanden niet zal verdwijnen als deze dorpen bij de
provincie Utrecht worden getrokken. De provincies Utrecht en Zuid-Holland kunnen andere keuzes
maken met betrekking tot het openbaar vervoer. De provincie Zuid-Holland wil niet bezuinigen op het
openbaar vervoer in het buitengebied. Verder mogen de ov-tarieven niet stijgen. De provincie Utrecht
kan hierin een andere keuze maken. Zij is ook verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in de stad
Utrecht en daarin moet veel worden geïnvesteerd. De provincie Zuid-Holland is niet verantwoordelijk
voor het openbaar vervoer binnen de grote steden. Het budget van de provincie Zuid-Holland voor
openbaar vervoer wordt besteed aan de ov-concessies in de provincie.
Vraag vanuit de zaal: Vanuit Meerkerk is 90% van het openbaar vervoer gericht op het vervoer
richting de stad Utrecht. Veel ziekenhuizen zijn gevestigd binnen de provincie Utrecht. Het grootste
deel van de openbaar vervoer bewegingen bevindt zich in de richting noord-zuid. Er wordt al langer
gesproken over een treinverbinding Breda-Utrecht. Spreker kan zich niet voorstellen dat de provincie
Utrecht niet zal investeren in deze verbindingen. Veel buslijnen hebben als startpunt de stad Utrecht
en vallen onder de concessie van de provincie Utrecht. De heer Vermeulen antwoordt dat een aantal
lijnen onder de concessie van de provincie Utrecht valt. Het openbaar vervoer in deze regio valt onder
de provincie Zuid-Holland. Die houdt het bedrag van € 24 miljoen beschikbaar voor de concessie van
het openbaar vervoer. De A27 en de A15 hadden al veel eerder moeten worden aangepakt. De
provincie Zuid-Holland is altijd aanwezig bij de gesprekken over deze knelpunten en stelt de belangen
van dit gebied daarbij voorop. Hij kan alleen aangeven waar de provincie nu mee bezig is en wil geen
oordeel geven over het verleden.
Vraag vanuit de zaal: Is de provincie Zuid-Holland ook in gesprek met de provincie Noord-Brabant met
betrekking tot het openbaar vervoer? De heer Vermeulen antwoordt dat er gesprekken worden
gevoerd met de provincie Noord-Brabant over de haltes van de Brabantlijnen.
Vraag vanuit de zaal: De Brabantlijn stopt niet in de gemeente Lexmond. Nu rijdt de bus gewoon door
het dorp. De heer Vermeulen antwoordt dat bij een nieuwe openbaar vervoer concessie hierover
afspraken kunnen worden gemaakt met de provincie Noord-Brabant.
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Treinverbinding
Vraag vanuit de zaal: De inwoners van Gorinchem maken zich zorgen over verdere verbetering van
de MerwedeLingelijn. Dit is een zeer goede verbinding. Deze ontwikkeling moet worden
doorgetrokken richting Geldermalsen. Als dit traject moet worden gemanaged door drie provincies,
zijn de inwoners bang dat deze ontwikkeling geen doorgang zal vinden. De heer Vermeulen antwoordt
dat de provincie Utrecht geen regionale spoorlijnen heeft. Als er een provinciale herindeling
plaatsvindt, valt een derde van de MerwedeLingelijn onder de verantwoordelijkheid van de provincie
Utrecht. De provincie Zuid-Holland heeft goed overleg met de provincie Gelderland over deze
spoorlijn. Het is een belangrijke openbaar vervoer verbinding voor de provincie Zuid-Holland. In de
toekomst komt er een sprinterverbinding vanaf Geldermalsen naar de stad Utrecht.
Vraag vanuit de zaal: Wat is de relatie met de provinciekeuze en de gemeente Vijfheerenlanden?
Daar wordt niet over gesproken. Het is belangrijk dat de problemen met de Merwedebrug worden
opgelost maar dat moet los worden gezien van de gemeente Vijfheerenlanden en de provinciale
herindeling. Voor een gemeente is de bereikbaarheid belangrijk. Verder is het heel lastig om de
MerwedeLingelijn te beheren vanuit drie provincies. Op dit moment valt het beheer van deze spoorlijn
onder twee provincies. De MerwedeLingelijn wordt doorgetrokken richting Leerdam en verder richting
Utrecht.
De heer Veldhuijzen, waarnemend burgemeester van de gemeente Gorinchem, zegt dat de provincie
destijds in gesprek is gegaan over de MerwedeLingelijn. Daarbij lag de nadruk vooral op het traject
richting Gorinchem. Op dat traject is een enorme reizigersgroei bewerkstelligd richting Dordrecht en
Rotterdam. Vervolgens is het van belang dat dit traject verder wordt doorontwikkeld met een snelle
verbinding tussen Geldermalsen en Utrecht. Om deze lijn goed te kunnen exploiteren, is het van
belang dat de lijn binnen één provincie en binnen één concessie kan worden opgepakt.
Vraag vanuit de zaal: Sinds de MerwedeLingelijn een provinciale spoorlijn is geworden, verloopt de
dienstregeling beter dan de NS-dienstregeling. De heer Vermeulen zegt dat deze regionale spoorlijn
inderdaad sterk is verbeterd. Onlangs zijn er afspraken gemaakt om het vervoer van de
MerwedeLingelijn naar een nog hoger niveau te tillen. In de eerste sessie is ook gesproken over de
fietsverbindingen met betrekking tot schoolgaande kinderen. De provincie zal proberen een fijnmazig
fietsnetwerk te bewerkstelligen. De heer Wassens vult aan dat de provincie werkt aan een programma
van eisen dat bij de vervoerders wordt neergelegd. De provincie streeft naar een totaalpakket voor het
openbaar vervoer. De vervoerders worden uitgedaagd om voor alle dorpskernen in dit gebied goed
openbaar vervoer aan te bieden. Die verantwoordelijkheid ligt bij de vervoerders. Alle beschikbare
reizigersinformatie wordt aan de vervoerder meegegeven. Dat wordt meegenomen in de nieuwe
concessie. De provincie beschikt over een kaart en wellicht dat één van de aanwezigen kan
aangeven voor welke fietstrajecten de provincie meer aandacht moet hebben. De provincie kan dan
bekijken of dit traject al is meegenomen in het fietsplan of dat er nadere maatregelen moeten worden
getroffen.
Vraag vanuit de zaal: De provincie werkt aan een nieuwe aanbesteding voor het openbaar vervoer.
Wanneer gaat deze aanbesteding in en hoe wordt de MerwedeLingelijn daarin meegenomen?
Inwoners zijn bang dat door provinciale herindeling de regionale lijn in twee delen uiteen zal vallen.
De heer Vermeulen deelt deze zorg. De nieuwe aanbesteding voor het openbaar vervoer valt samen
met het moment van de provinciale herindeling. Het kan gebeuren dat een derde van de
MerwedeLingelijn door de herindeling onder de provincie Utrecht valt. Het geld van de aanbesteding
moet dan ook worden overgedragen aan de provincie Utrecht. Het openbaar vervoer in de provincies
Zuid-Holland en Utrecht is anders geregeld. De provincie Zuid-Holland is alleen verantwoordelijk voor
het openbaar vervoer in de buitengebieden en de provincie Utrecht is ook verantwoordelijk voor het
openbaar vervoer in de grote steden. De provincie Zuid-Holland heeft de keuze gemaakt om het
huidige bedrag van € 24 miljoen in deze concessie beschikbaar te houden voor het openbaar vervoer.

20

ALGEMEEN
Vraag vanuit de zaal: Wat hebben de punten uit de inleiding te maken met de herindeling? Wat gaat
er met de dorpen gebeuren als deze worden ingedeeld bij de provincie Zuid-Holland of bij de provincie
Utrecht? Daarover maken de mensen zich zorgen. De heer Vermeulen maakt zich ook zorgen. De
provincie Zuid-Holland zet zich in voor het openbaar vervoer in dit gebied. De provincie wil ervoor
zorgen dat de huidige buslijnen ook in de toekomst behouden blijven en heeft zich samen met de
provincie Noord-Brabant ingezet voor het project rond de A27. De provincie staat nu aan de
vooravond van deze nieuwe projecten en de nieuwe busconcessie. Als de provinciegrens wijzigt, is
dat van invloed op deze projecten. Als de dorpen bij de provincie Utrecht worden getrokken, betekent
dit dat er in het openbaar vervoer een knip wordt gezet en dat leidt tot onzekerheid voor de burgers.
Vraag vanuit de zaal: De gedeputeerde heeft een warm pleidooi gehouden voor aansluiting bij de
provincie Zuid-Holland. Kan hij uitleggen hoe het totale budget voor de provincie Zuid-Holland wordt
verdeeld? Hoe wordt de afweging gemaakt tussen het buitengebied en de grote steden? De heer
Vermeulen antwoordt dat het rijk de knelpunten aangeeft. Het rijk monitort niet alle files en daarvan
zijn de A27 en de A15 een goed voorbeeld. De provincie heeft een eigen netwerkanalyse uitgevoerd
en daarover worden gesprekken gevoerd met de regio. De N214/N216 is een knelpunt dat moet
worden aangepakt. De keuze die de provincie Zuid-Holland maakt, komt vooral voort uit de
gesprekken met de gemeenten en de inwoners.
De heer Bassa van waterschap Rivierenland merkt op dat hij de provincie de laatste jaren heeft leren
kennen als een organisatie die een visie heeft en daar veel van waarmaakt, en dat hij vanuit het
waterschap hoopt dat ze daarop verder kunnen bouwen.
Vraag vanuit de zaal: Wat is zijn de argumenten van de provincie Zuid-Holland waarom de gemeenten
bij deze provincie moeten blijven en niet moeten worden ondergebracht bij de provincie Utrecht? Die
argumenten worden niet genoemd. De heer Vermeulen kan alleen spreken over zijn periode als
gedeputeerde van Zuid-Holland is. Het gaat erom wat de provinciale collegae doen om de aanpak van
de A27 op de agenda te zetten. Andere provincies hebben hun eigen belangen, maar hij wil juist de
A15 bij de minister op de kaart zetten. Het zou jammer zijn als dit werk niet kan worden voortgezet
vanwege een provinciale herindeling.
Vraag vanuit de zaal: Dit verhaal wordt al sinds de jaren ‘80 op allerlei bijeenkomsten gehouden. Het
gaat nu om de vorming van de gemeente Vijfheerenlanden. Een van de doelstelling is dat de
dorpskernen vitaal worden gehouden. Welke extra's kan de provincie Zuid-Holland bieden als het gaat
om het behouden van vitale dorpskernen? De heer Vermeulen heeft een prachtig plan dat door
Provinciale Staten is vastgesteld. Op dit moment wordt de openbaar vervoer concessie voorbereid.
Het zou jammer zijn als in deze concessie moet worden geknipt omdat een deel van de provincie
Zuid-Holland wordt ondergebracht bij de provincie Utrecht. De provincie Zuid-Holland heeft
aangegeven dat er niet wordt bezuinigd op dit concessiegebied. Zij hoeft niet te investeren in stedelijk
openbaar vervoer. Dat is een afweging die de provincie Utrecht wellicht wel moet maken. De provincie
wil de dikke buslijnen verbeteren en wil kijken naar een verbetering van de halte-infrastructuur.
Mensen kunnen dan met de fiets of de auto naar de betreffende halte reizen om van daaruit verder te
reizen met het openbaar vervoer. Voor mensen die niet op deze manier naar de betreffende halte
kunnen reizen, wordt gekeken naar een andere vorm van fijnmazig openbaar vervoer.
De heer Wassens vult aan dat bij deze aanbesteding wordt gekeken naar een totaalsysteem van
openbaar vervoer. Er is goed gekeken naar de wensen van de reizigers in dat gebied. Op basis
daarvan zijn beleidskaders vastgesteld. De meeste reizigers willen zo snel mogelijk van A naar B
worden gebracht. Daarom wordt een keuze gemaakt voor een verbetering van de dikke ov-lijnen en
wordt er gekeken naar een fijnmazig systeem op maat. Daardoor wordt de bereikbaarheid via het
openbaar vervoer nog verder verbeterd.
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Vraag vanuit de zaal: In het verleden richtte de provincie zich vooral op de grote steden. Nu er een
provinciale herindeling dreigt, zijn ineens alle ogen gericht op dit gebied. De heer Vermeulen kent dit
gebied al veel langer. Als lid van de Provinciale Staten en als gedeputeerde vindt hij het belangrijk
gesprekken te voeren in dit gebied. Hij doet geen beloftes aan de inwoners om ervoor te zorgen dat
deze regio wordt behouden voor de provincie Zuid-Holland. Het gaat om zaken die de provincie nu
ook oppakt en die belangrijk zijn voor dit gebied.
Vraag vanuit de zaal: Veel inwoners zijn van mening dat deze regio een vergeten gebied is.
De heer Vermeulen geeft aan dat zaken die in het verleden wel of niet zijn opgepakt, niets aan de
huidige situatie veranderen. Het gaat erom dat de A20 tussen Gouda en Rotterdam wordt aangepakt.
De provincie heeft gesprekken gevoerd met de minister en dat heeft ertoe geleid dat dit traject nu
wordt aangepakt. Dat gebeurt ook met de A15.
Vraag vanuit de zaal: Kan de provincie aangeven waar de milieuzones binnen de provincie ZuidHolland zich bevinden? De heer Vermeulen zal dit aandachtspunt meenemen.
3.
Sluiting
De heer Vermeulen bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de bijeenkomst om 21.30 uur.
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BEWONERSBIJEENKOMST GEMEENTELIJKE HERINDELING VIJFHEERENLANDEN
Verslag van de themarondes ‘Landbouw en Natuur: Zuid-Holland netwerkt en innoveert’,
tijdens de bewonersbijeenkomst op 7 februari 2017 in ’t Spant te Ameide
Inleider
Gespreksleider

Han Weber, gedeputeerde Energie, Natuur en Recreatie, Landbouw, Energie
en het Integraal Ruimtelijke Project Goeree-Overflakkee
Rob Ligtenberg

Het doel van de themaronde(s) is de standpunten van de provincie Zuid-Holland rond de
gemeentelijke herindeling van de drie gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik die samengaan in de
nieuwe gemeente Vijfheerenlanden met de aanwezigen te delen, alsmede de meningen, reacties, en
ideeën van bewoners en professionals op te halen.

1.

Welkom en introductie

De heer Weber waardeert de grote belangstelling voor het onderwerp. Hij wil graag horen welke
beelden de aanwezigen hebben bij de onderwerpen landbouw en natuur.
De heer Weber licht toe dat er op het gebied van landbouw in de wereld veel gebeurt. De wereld is de
afgelopen 50 jaar hard veranderd en dat heeft veel betekend voor hoe in dit gebied geproduceerd
wordt. Een paar jaar geleden leek de markt voor landbouw te blijven groeien, maar het kan wel eens
anders worden. Helaas is er ook een trend waarneembaar dat steeds meer landen denken zaken zelf
te regelen, er ontstaan handelsbarrières. Rusland en China bouwen op dit moment in China een
boerderij voor 100.000 koeien. Dat gaat onherroepelijk iets betekenen voor de Nederlandse markt en
de exportmogelijkheden. De ontwikkelingen in de wereld en de klimaatopgaven hebben ook gevolgen
voor de productie.
Nationaal zijn er ook ontwikkelingen waardoor we anders omgaan met de natuur. In dit gebied heeft
men ook te maken met stikstof, fijnstof en fosfaat. Zuid-Holland pleegt inzet op de belangen van de
grondgebonden landbouw; in het kader van het fosfaatdossier is samen met Friesland en Groningen
met succes gepleit voor het ontzien van de grondgebonden landbouw bij het fosfaatprobleem. De
Tweede Kamer heeft naar aanleiding daarvan de wetgeving aangepast. Zuid-Holland wil sterk inzetten
op innovatieve landbouw, duurzaamheid - mogelijk circulair een eenheid met de natuur. Als de
landbouw ruimte nodig heeft vanuit verbreding, wil Zuid-Holland daar de ruimte voor geven.
De provincie daagt uit om een richting in te gaan van verduurzaming, innovaties. Een
bedrijfseconomische basis onder het vitale platteland. Hij noemt het Programma Veenweiden, waar
vernieuwingen worden getest, uitgelegd en verspreid. Het is het ruimtelijk beleid om de verbrede
landbouw ruimte geven om te verbreden. De melkveesector kan daar aankloppen om geholpen te
worden bij de veranderingen die op de sector af komen.
De provincie Zuid-Holland vindt innovatie richting verduurzaming erg belangrijk. Er is een half jaar
geleden € 15 miljoen beschikbaar gesteld om heel concreet proeftuinen die vanuit de sector zelf
komen te ondersteunen en dus ideeën uit het veld mogelijk te maken. Dat biedt kansen om te
vernieuwen voor initiatiefnemers, maar ook de volgers worden hierbij ondersteund via
kennisprogramma’s. Zo hoopt de provincie faciliteiten te bieden en ondersteunend te zijn om deze
belangrijke sector vitaal te houden. Het gaat om een mooi gebied, waar soms complexe oplossingen
voor verzonnen moeten worden. De provincie wil daartoe goed luisteren en samenwerken met
inwoners, waterschap en gemeenten om alle belangen te wegen. Men wil de landbouw drager laten
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zijn van het landschap, in samenhang met de natuur. Voor een sterk verstedelijkte provincie is het
cruciaal om het groene gebied te koesteren.
De heer Ligtenberg bedankt de heer Weber voor zijn inleiding en geeft de aanwezigen gelegenheid
vragen te stellen of reacties te geven.
2.

Uitwisseling gedeputeerde met deelnemers thema-ronde

LANDBOUW
Een aanwezige stelt: “De Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is altijd één landbouwgebied geweest,
omsloten door de Lek, de Merwede en de Diefdijk, ook waterstaatkundig. Landbouworganisaties zijn
altijd samen opgetrokken. Dat zal lastiger worden als men met twee provincies te maken krijgt, ook
voor leaderprojecten. Als er problemen komen ten aanzien van veiligheid van de dijken is er een
calamiteitencommissie en heeft men met twee provincies te maken. Dan zitten we als ratten in de val!”
De gespreksleider peilt de opvattingen onder de aanwezige agrariërs en stelt vast dat de meerderheid
bij Zuid-Holland wil horen. Door een van de aanwezigen wordt opgemerkt dat het één landbouwkundig
gebied is dat niet uit elkaar gehaald moet worden. Als Zederik naar Utrecht gaat blijven alleen
Molenwaard en Giessenlanden over.
Vraag uit het publiek: Er is ook fruitteelt in het Groene Hart; hoe gaat de provincie daarmee om? De
heer Weber antwoordt dat de provincie niet alleen faciliteert voor de melkveehouderij maar voor alle
grondgebonden landbouw dus ook voor de fruitteelt. Ook de fruitteelt wil men mogelijkheden bieden
met het beschikbare budget van € 15 miljoen. Het gaat om akkerbouw, melkveehouderij en fruitteelt,
niet om de intensieve veehouderij, het gaat om de grondgebonden landbouw.
Een van de aanwezigen is van mening dat men hier onder de verkeerde naam, Vijfheerenlanden,
bijeen is. Het voorstel is een amputatie van 3000 ha Alblasserwaard dat onder de Vijfheerenlanden
terecht komt. Dat doet hem pijn. Waar het gaat om landbouw en natuur zijn er essentiële verschillen
tussen Utrecht en Zuid-Holland. Verwezen wordt naar een discussie met gedeputeerde Krol van de
provincie Utrecht en gevraagd wordt hoe Zuid-Holland tegen dit gebied aankijkt, veenweidegebied,
klei op veen. Beleidsmatig heeft Zuid-Holland goed geopereerd op het gebied van Natura 2000 en het
fosfaatbeleid voor grondgebonden landbouw. Utrecht is wat ambivalent, er is meer intensieve
veehouderij. Hoe kijkt u tegen dit gebied aan waar het gaat om de landbouw, u noemde alternatieven,
wilt u het gebied in stand houden, is de landbouw de primaire sector?
De heer Weber antwoordt dat de landbouw in dit gebied de dominante landschappelijke factor is en
pleit voor een vitaal platteland, maar de wereld verandert. Als je hier hetzelfde blijft doen dan zet je het
vitale platteland onder druk. De landbouw kan via innovaties verduurzamen en andere kansen en
mogelijkheden geboden worden. Dat is de manier om de primaire sector te behouden. Het kan niet
helemaal bij hetzelfde blijven, maar de sector moet kansen krijgen om te vernieuwen.
De inwoner vraagt hierop of de heer Weber op de stoel van de boeren wilt gaan zitten. De heer Weber
antwoordt dat dit niet de bedoeling is; de boeren hebben verstand van hun werk. De provincie wil
faciliteren hoe het anders kan via het Veenweide Innovatie Centrum, proeftuinen die agrariërs zelf
verzinnen, met veel enthousiasme en energie uit het veld. De provincie staat voor hen klaar met
ruimte, geld, hulp en kennis.
Vraag uit het publiek: Voor een eigenaar van een biologisch melkveebedrijf op de grens van Utrecht
en Zuid-Holland is het erg lastig om verbreding te regelen. De provincie Utrecht heeft het agrarisch
natuurbeheer wat door de neus geboord. Iedere provincie heeft zijn eigen manier om met leader
gelden om te gaan; hoe doet Zuid-Holland dit? De heer Weber erkent dat er bij grenzen altijd
verschillen zijn; dat valt niet te voorkomen. Bij de leader programma’s zijn de leadergroepen echter
zelf aan zet; zij gaan over de prioriteiten en de provincie ondersteunt. Het moet wel voldoen aan de
regelgeving.
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WATER
Vraag uit het publiek: Bij het faciliteren van grondgebonden landbouw hoort ook waterbeheer.
Waterstaatkundig is Vianen al opgesplitst. Waterhuishoudkundig ontstaat een wonderlijke situatie.
Twee provincies en één boezemstelsel. Dat geldt ook voor peilbesluitenprocedures. Hoe kijkt u aan
tegen conditionering van de landbouw in het kader van het waterbeheer? De heer Weber weet dat het
complex is als de waterschappen gedeeld moeten worden met twee provincies. Over het peilbeheer is
nog een discussie te voeren. In de veenweiden is dat complex want per gebied gedraagt het zich
anders. Dat zal van gebied tot gebied bekeken moeten worden. Het is hier klei op veen en dat
gedraagt zich anders, ook in de bodemdaling. Overigens moet de provincie een bescheiden pas op
de plaats zetten, want het waterschap gaat daar over. De provincie is wel ondersteunend om te
bezien wat er mogelijk is als de peilen hoger moeten worden. Op microniveau moet ook gekeken
worden naar andere mogelijkheden zoals onder water drainage. Dat kan men verwachten van de
provincie.
Een aanwezige pleit voor natuurlijke grenzen: de rivieren en de Diefdijk. Diefdijk en Zuiderlingedijk zijn
ontstaan omdat de provincie Gelderland er een bende van maakte!
Vraag uit het publiek: De Buurtvereniging Zouweboezem is de provincie dankbaar dat ze de bewoners
een stem heeft gegeven voor het beheerplan Zouweboezem. Een van de waterafspraken tussen ZuidHolland en het Waterschap betrof een stuw onder de A27 in Zederik met een peilverhoging waardoor
wateroverlast in kelders ontstond. Recent heeft Zuid-Holland gezegd dat er een voorkeursalternatief
is. Twee jaar geleden ten tijde van de Waterschapsverkiezingen heeft de heer Bassa geconstateerd
dat het peil te hoog was. Gedeputeerde Weber heeft ervoor gezorgd dat het niet zo hoog komt. ZuidHolland heeft alleen niet aangegeven waarom een voorkeursvariant is gekozen. De heer Weber zegt
dat hij hiermee overvraagd wordt. Het belangrijkste is dat Zuid-Holland ook rond lastige vraagstukken
zoals de Zouweboezem er niet voor kiest deze af te wentelen op de mensen die er wonen. De
provincie hecht aan goed overleg met de betrokkenen. Je kunt het nooit iedereen naar de zin maken
maar wel zo goed mogelijk rekening houden met anderen. Afspraken met het Waterschap staan dit
niet in de weg. Het gaat vooral over doelen die je wilt bereiken. Middelen die niet voor de stuw
aangewend worden, kunnen aan anders aangewend worden ten behoeve van die doelen. De heer
Weber vindt het fijn om te horen dat een en ander in de Zouweboezem naar tevredenheid verloopt.
Vraag uit het publiek: Na zes jaar is het beheerplan voor de Zouweboezem vrijwel afgerond en zijn er
concrete plannen voor de komende jaren tot 2026 waarvoor geldstromen beschikbaar zijn gesteld.
Wat heeft een andere provinciekeuze voor gevolgen hiervoor? Het zou zonde zijn als we opnieuw
moeten beginnen. De heer Weber begrijpt de zorg. De overheden moeten dat de mensen niet
aandoen. Dit soort zaken moet heel goed geregeld worden zodat de inwoners van het gebied er geen
last van krijgen. Het is een voorbeeld van een gevolg als grenzen verlegd worden. Hij heeft hiervoor
geen oplossing; de mooiste oplossing zou zijn als het gebied bij Zuid-Holland zou blijven. Als het
anders uitpakt zal een en ander goed geregeld moeten worden met de provincie Utrecht.
Hierop vraagt de aanwezige: Kan hieruit worden begrepen dat Zuid-Holland in dit kader een uiterste
inspanning zal plegen om ervoor te zorgen dat het gebied er niet de dupe van wordt? De heer Weber
antwoordt dat verstandige overheden dat moeten regelen maar het is niet eenvoudig. Een dure
verplichting rust op beide provincies. De gemakkelijkste route zou zijn onderdeel blijven van ZuidHolland.
NATUUR
Vraag uit het publiek: Hoe zit het met de natuur; wat kunnen we verwachten van Zuid Holland? De
bewoner van de Diefdijk merkt weinig van het Zuid-Hollands Landschapsbeheer (ZHL). De heer
Weber antwoordt dat Zuid Holland onder andere samen met het waterschap Rivierenland veel
aandacht ook in deze regio besteedt aan het landschap onder andere via de landschapstafels. Wat de
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natuur betreft verwijst hij naar het Zuid-Hollands Landschap en de Zouweboezem, een bijzonder
natuurgebied waar de provincie veel aandacht aan besteedt.
De heer Weber licht toe wat de provincie nog meer doet op het gebied van de natuur. Naast de
belangrijke opdracht van Natura 2000, wordt er via de Landschapstafel geïnvesteerd om het gebied
verder te verfraaien en te ontwikkelen. Hij noemt initiatieven van de Landschapstafel rond het
Prachtlint, biodiversiteit, mooie natuur beleefbaar maken door er te kunnen fietsen en wandelen. De
provincie investeert veel in natuur en recreatie.
In het publiek geeft een inwoner aan dat de gedeputeerde doet voorkomen of landbouw en natuur
even belangrijk geacht worden maar de natuur lijkt toch van ondergeschikt belang. De heer Weber
spreekt dit tegen. Voor een sterk verstedelijkte provincie als Zuid-Holland is de natuur cruciaal; met
het oog op de economie van de toekomst, het vestigingsklimaat, is een mooie omgeving heel
belangrijk. Daarom staan landbouw, natuur en recreatie hoog op de agenda. In de vorige periode
heeft Zuid-Holland € 100 miljoen vrijgemaakt voor natuur en recreatie. Ook in deze periode is€ 40
miljoen beschikbaar voor het versterken van natuur, recreatie en verduurzaming van de landbouw.
Vraag uit het publiek: In de inleiding is 80% van de tijd aan de landbouw besteed en 20% aan de
natuur. Is dat ook de verdeling van de aandacht van de provincie? De heer Weber antwoordt dat de
landbouw een belangrijke drager is van het landschap; de sector moet vitaal gehouden worden. ZuidHolland doet veel aan natuur; de Natura 2000 opgave is belangrijk, ook voor het
Zouweboezemgebied. Maar Zuid-Holland doet meer en investeert ook eigen geld in het versterken
van de natuurwaarden in combinatie met het beleven van de natuur. Hij noemt nogmaals het
samenwerkingsverband met het Waterschap Rivierenland om werk met werk te maken. Een
voorbeeld is de Diefdijk waar bij de versterking van de dijk ook een fietspad is aangelegd.
Hierop wordt de vraag gesteld of de provincie Utrecht op dit gebied hetzelfde beleid voert? De heer
Meerkerk (Landbouwdeskundige o.a. betrokken bij het VIC) zegt bekend te zijn met hoe het beleid
uitwerkt en welke initiatieven ondersteund worden. Hij noemt de proefboerderijen. Nieuwe zaken
worden hoofdzakelijk door Zuid-Holland gefinancierd en minder risicovolle zaken door Utrecht.
Bijvoorbeeld bij de proeftuin veenweidegebied gericht op ammoniakreductie waar het gaat om
nieuwere kennis, moet je bij Zuid-Holland zijn.
Vraag uit het publiek: Natuur en economie; als de gemeenten naar Utrecht gaan zouden er meer
economische mogelijkheden zijn, ook voor bedrijven. Maar de vraag is of dat wenselijk is, het gebied
volbouwen met bedrijven van Utrecht tot Gorinchem. De heer Weber licht toe dat het belangrijk is om
zuinig te zijn op het landschap en de natuur die er nog is want Zuid-Holland is een verstedelijkte
provincie. Ook de landbouw- en recreatie-economie brengen overigens ook werkgelegenheid met zich
mee. Een zorgvuldige afweging bij het uitgeven van bedrijfsterrein is belangrijk. Dit gebied heeft een
bijzondere landschappelijke waarde. De toekomstige economie hangt samen met waar mensen graag
willen wonen.
BESTUUR
Vraag uit het publiek: Wat is het verschil met het beleid van de provincie Utrecht? De heer Weber zegt
dit niet precies te kunnen beantwoorden; hij kan alleen vertellen wat men mag verwachten van ZuidHolland.
Een inwoner geeft aan dat hij graag had gezien dat er gebaggerd werd maar er wordt alleen maar
vergaderd. Het schiet niet op! De heer Weber bedankt hem voor dit signaal.
Vraag uit het publiek: Stel dat Zederik en Leerdam naar Utrecht gaan, wat gebeurt er dan met het
Zuid-Hollands Landschap? De heer Weber zegt dit niet te weten. Het is een particuliere organisatie;
hij neemt aan dat men het daar ook nog niet weet, maar hij denkt dat het wel goed zal komen.
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Vraag uit het publiek: Spant het Zuid-Hollands Landschap zich in om bij Zuid-Holland te blijven? Een
aanwezige uit het publiek geeft aan dat hij de Natuur- en Vogelwacht met de organisatie heeft
gesproken en men is er nog niet uit. De heer Weber zegt dat hij het zou betreuren als
Vijfheerenlanden zou vertrekken uit Zuid-Holland, waarop een inwoner zegt: “U ziet toch wel dat de
meerderheid hier voor Zuid Holland is!”
Vraag uit het publiek: Kan er een tweedeling ontstaan in het beleid in de AlblasserwaardVijfheerenlanden? Een groot gebied heeft meer te vertellen dan een klein. De heer Weber kan niet
ontkennen dat een bestuurlijke grens tot verschillend beleid leidt; dat kan gebeuren. Hij zou dat met
lede ogen aanzien. Hij hoopt dat Vijfheerenlanden om veel redenen, historische, waterbouwkundige,
natuur- en landbouwkundige onderdeel blijft van Zuid-Holland.
Een aanwezige geeft aan dat hij het jammer vindt dat de bestuurders in Den Haag de plattelanders
niet hebben geraadpleegd. De heer Weber begrijpt dat men vindt dat Zuid-Holland wat laat is maar
men is de plattelanders niet vergeten. De provincie is recent geconfronteerd met het fosfaatvraagstuk,
een probleem dat niet hier veroorzaakt is maar elders door de niet grondgebonden landbouw. De
provincies Zuid-Holland, Friesland en Groningen zijn in dit kader opgekomen voor de belangen van de
grondgebonden landbouw hetgeen heeft geleid tot een wetswijziging. Er wordt ook overleg gepleegd
met de staatssecretaris om nog indringender onder de aandacht te brengen dat grondgebonden
landbouw verduurzaamt en innoveert op een goede bedrijfseconomische basis. Daar mag men de
provincie op aanspreken.
De aanwezige geeft aan een groot voorstander te zijn van blijven in Zuid-Holland, maar wat doet de
provincie als het anders uitpakt? Gaat Zederik dan fuseren met Molenwaard of Gorinchem? De heer
Weber antwoordt dat die vraag op het Binnenhof door het Kabinet en de Tweede Kamer beantwoord
moet worden. De provincie kan hier geen antwoord op geven. De provincie heeft het gebied veel
ruimte gelaten om zelf oplossingen te kiezen. Dit heeft geleid tot de fusie van de drie gemeenten; bij
de provinciekeuze is naar de mening van de heer Weber te snel ingezoomd op Utrecht en te weinig
gekeken naar de voor- en nadelen die eraan kleven. Daarom voert de provincie Zuid-Holland nu ook
het gesprek met u.
Vraag uit het publiek: Zederik had ook met andere gemeenten kunnen fuseren. De normen en
waarden in dit gebied zijn meer georiënteerd op Alblasserwaard-Vijfheerenlanden; dit geldt ook voor
de woningbouw. De heer Weber licht toe dat de regio zelf eerst gevraagd wordt hoe de regionale
volkshuisvesting eruit moet zien. In principe wordt uitgegaan van die visie. Desgevraagd zegt hij dat
dit gebied heel bijzondere landschappelijke en natuurwaarden heeft. Dat gaat steeds zwaarder tellen,
ook in de economische aantrekkelijkheid. Daar moet de overheid voorzichtig mee omgaan.
Vraag uit het publiek: Als Leerdam en Zederik naar Utrecht gaan zullen de huurders van woningen het
slachtoffer worden. Van de bevolking in Leerdam is 48% huurder, in Zederik 38% en in Vianen 38%.
Daar is nog geen aandacht aan besteed. De directeur van Kleurrijk Wonen heeft daar al een keer over
gesproken. De regionale woonvisie zal heel anders zijn in Utrecht. Er zijn ook woonregio’s; als Zederik
naar Utrecht gaat zal men Woongaard verlaten en zal Zederik overloopgebied voor Utrecht worden.
Het gaat erom welke woonvisie Zuid-Holland heeft en welke visie op de woonregio’s. Goed Wonen wil
bij Woongaard blijven maar de vraag is of dat mogelijk is. De heer Weber kan die vraag niet
beantwoorden, maar dat soort dingen is ook nog niet duidelijk. Dat geluid kan men kenbaar maken via
de zienswijzeprocedure. De provincie zal dit element ook betrekken bij het opstellen van de
zienswijze.
Vraag uit het publiek: Is er wel eens nagedacht over een eventuele volgende gemeentelijke
herindeling? Misschien komt Zederik ooit bij Nieuwegein terecht. De heer Weber kan hier geen
antwoord op geven; deze vraag is nu niet te voorzien en dat wordt nu ook niet meegewogen.
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Vraag uit het publiek: Het beeld dat nu naar buiten komt is dat het verschrikkelijk zou zijn als Zederik
en Leerdam naar de provincie Utrecht gaan. Door het creëren van dit beeld wordt onzekerheid voor
de inwoners van het nieuwe Vijfheerenlanden opgeroepen. Welke keus je ook maakt, mensen worden
onzeker over wat er nu gaat gebeuren. De heer Weber zegt dat wat er ook gekozen wordt, alles voors
en tegens heeft, maar als gedeputeerde van Zuid-Holland ziet hij de gemeenten met lede ogen
vertrekken.
3.
Sluiting
De heer Weber sluit de themaronde af en bedankt de aanwezigen voor hun komst.
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Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Arkel, 28-12-2016
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het

gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De partij waar ik op gestemd heb bij de verkiezingen van de gemeenteraad
in maart 2014 heeft voor provincie Utrecht gekozen. Ik ben het daar niet
mee eens: mijn provinciekeuze is Zuid-Holland.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies.
Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of Usselstein. Ik wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. Ik
wil daarom de nieuwe gerneente in Zuid-Holland.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,
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Van de provincie Utrecht
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3508 TH Utrecht

2016

Onderwerp: herindelings ontwerp Vijfheerenlanden.

Geacht bestuur,
Als betrokken inwoner van dit gebied doe ik een dringend beroep op u om bij de
provincie keuze voor de nieuw te vormen gemeente Vijfheerenlanden de
volgende argumenten zwaar te laten meewegen in de besluitvorming.
Deze argumenten !even breed bij onze inwoners, misschien wat minder in
Vianen-stad.
De sociaal economische binding in het gebied Alblasserwaard & Vijfheerenlanden
is heel sterk en daar verandert de brug bij Vianen niets aan. Het gebied wordt al
heel lang in een adem uitgesproken: Alblasserwaard & Vijfheerenlanden.
In de samenwerkingsverbanden tussen Zederik, Leerdam en de Alblasserwaard
(en ook in groter verband ZHZ) is veel tijd en geld geinvesteerd, wat gaat dit
kosten en wat zijn de gevolgen voor de overblijvende gemeenten??
Bij een volgende herindeling zijn wij, bij een keuze voor de provincie Utrecht,
veroordeeld om met Nieuwegein te fuseren. lets wat totaal niet past binnen de
Groene Hart mentaliteit van dit gebied.
Waterstaatkundig is de overgang naar Utrecht ook niet wenselijk. In het kader van
bestuurlijke drukte zou het wenselijk zijn dat Waterschap Riviereniand binnen de
dijkkring Alblasserwaard & Vijfheerenlanden (gezien het risicovolle gebied) met 1
toezichthouder (provincie) te maken heeft.
Bij een eventuele provinciale herindeling, Utrecht, N-H en Flevoland, (ligt het weer
in de la, maar toch..) zal het aanhangsel Vijfheerenlanden ver van het bestuur
komen te staan.

Dit alles in ogenschouw nemend en beseffend dat Vianen tot niet al te fang
geleden nog tot Zuid-Holland behoorde is de keuze voor Zuid-Holland voor veel
inwoners vanzetfsprekend. Dat de provincie Utrecht in het gevecht voor
lijfsbehoud, met mooie toezeggingen, er alles aan doet om te groeien en dit
gebied in te lijven is te begrijpen maar dat mag niet ten koste gaan van de sociale
samenhang van dit gebied.
De herindeling op zich roept, gezien de taken die bij gemeenten worden
neergelegd, niet zoveel bezwaren op, zeg berusting in het onvermijdelijke, al komt
het democratisch proces wel steeds verder van de burgers af te staan, zie de
verkiezings-opkomsten.
Van harte hoop ik, en velen met mij, dat bovenstaande argumenten verhoeden
dat er een historische foute keus gemaakt gaat worden voor Utrecht, en dat het
gebied A&V als vanzelfsprekende eenheid bij Zuid-Holland hoort.
Hopend dat u onze argumenten zwaar laat meewegen in uw besluit, wens ik u
veel wijsheid toe in deze.

Met vriendelijke groet,
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		Identieke zienswijzen Gorinchemse
bedrijven
Bijlagenboek
Zienswijzen Vijfheerenlanden
Behorende bij Reactienota Vijfheerenlanden

3
Onze referentie

Gedeputeerde Staten/

Zienswijze gemeentelijke herindeling Vijfheerenlanden

Gedeputeerde Staten Provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH UTRECHT

23 januan 2017

Geacht college,
Het bedrijfsleven van Gorinchem vindt het van belang, dat omtrent een beslissing over de vraag binnen welke
provincie de gemeente Vijfheerenlanden wordt opgenomen, er rekening wordt gehouden met de volgende
omstandigheden:
Gorinchem vervult een centrumfunctie voor een belangrijk deel van de toekomstige gemeente. Veel
mensen maken gebruik van de door ons bedrijfsleven geleverde voorzieningen. Hoewel wij het belang van
provinciaal beleid voor de keuze van mensen voor deze voorzieningen niet overschatten, is mogelijk
uiteenlopend provinciaal beleid op ruimtelijk-economisch gebied wel een risicofactor daarvoor. Daarom
hebben wij de voorkeur voor eenduidigheid op dit gebied. Voorbeelden van relevant provinciaal beleid zijn
het bedrijfsterreinenbeleid, het (perifeer) detailhandelsbeleid en het woningbouwbeleid.
Het Gorinchemse bedrijfsleven biedt werkgelegenheid aan een aanmerkelijk groter aantal mensen dan de
Gorinchemse beroepsbevolking. Een groot aantal daarvan is afkomstig uit de regio, ook uit Zederik en
Leerdam. Steeds meer bepalend voor de instandhouding van die werkgelegenheid zal een goed
functionerende regionale arbeidsmarkt zijn. Daarom achten wij het essentieel dat de arbeidsmarktregio
Gorinchem en omstreken op tenminste de huidige schaal blijft voortbestaan. Dat geldt ook voor Ayres als
belangrijk instrument om de arbeidsmarkt te laten functioneren. Er is nog vrij recent bewust gekozen voor
een eigen arbeidsmarktregio, vooral vanwege de eigen kenmerken van de arbeidsmarkt in deze streek.
Uit het bovenstaande blijkt, dat onze belangen zeer gebaat zijn bij eenheid en eendracht in onze streek.
Samenwerking tussen de drie gemeenten die vanaf 2019 daarbinnen zullen bestaan is daarvoor voorwaarde.
Het trekken van een provinciegrens daartussendoor is daarbij niet behulpzaam en daarmee waarschijnlijk in
strijd. Wij adviseren u daarom dringend om de nieuwe gemeente deel te laten uitmaken van de provincie
Zuid-Holland.

Met vriendelijke groeten,
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Zienswijzen bestuurlijke omgeving

Bijlagenboek
Zienswijzen Vijfheerenlanden
Behorende bij Reactienota Vijfheerenlanden

Formulier-kenmerk: 47476725

PROVI
INDIENEN DIGITALE ZIENSWIJZE
Wanneer u (als particulier, bedrijf of instelling) een opmerking heeft over of het niet eens bent met een ontwerpbesluit van de pro‘,
gevallen een zienswijze (soms ook 'opmerking genoemd) indienen.
Meestal mogen alleen belanghebbenden een zienswijze indienen. Soms worden ook anderen in de gelegenheid gesteld een zier
geval is, wordt dat duidelijk vermeld bij het ontwerpbesluit.
Een zienswijze indienen kan tijdens de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt. Het indienen van een zienswijze kan zowel
digitaal).
Zodra de termijn dat het ontwerpbesluit ter inzage heeft gelegen, voorbij is, neemt het provinciebestuur een definitief besluit. De ii
betrokken bij de besluitvorming.
Indieners van zienswijzen ontvangen altijd bericht over de besluitvorming. Vaak worden de genomen besluiten ook algemeen bek
kranten, correspondentie, etc.).
Bij het definitieve besluit wordt vermeld of daartegen nog rechtsmiddelen (bezwaar of beroep) ingezet kunnen worden, bij welke ii

Wat is het onderwerp van de digitale zienswijze? Herindelingsontwerp Vijfheerenlanden

Hoe dient u dit formulier in?

Naam organisatie / bedrijf / instantie

Als overheid(sinstanties)

PAUWBedrijven

Postadres
Postcode, huisnumrner en toevoeging

3621 ZB

Straat

De Corridor

Plaats

BREUKELEN

Staat de organisatie inschreven bij de Kamer van Koophandel? Ja
KvK-inschrijfnummer

51129299

Rechtsvorm organisatie

Gemeenschappelijke Regeling

Contactpersoon van de organisatie
Titel

Mevrouw

Voornaam / voorletters

Els M.

8

Achternaam

Uijting

Functie

Algemeen Directeur

Telefoonnummer

0346262804

E-mailadres

els.uijtingapauwbedrijven.nl

Hoe wil u onze reactie ontvangen?

Per e-mail

Geef uw reactie
Het Bestuur van PAUWBedrijven hecht eraan om aan te geven dat zij het
herindelingvoorstel Vianen, Leerdam en Zederik ondersteunt. Ook het voorstel
onl de nieuwe gemeente deel te laten uitrnaken van de Provincie Utrecht. Het
gevolgde democratisch proces in deze is terecht dragend voor het gekozen pad.
Met de nieuwe gemeente kan op een meer robuuste wijze vorm gegeven worden
aan de uitdagingen binnen het Sociale Domein in de Lekstroom. Met name op
het gebied van Participatie/betaald werk is een variëteit aan werkgelegenheid
essentieel om een goede match tussen vraag en aanbod te realiseren. De
samenwerking in de Lekstroom kenmerkt zich o.m. door : samenwerken waar het
moet en lokaal waar het kan...Door deze inzet is het instandhouden van een
"couleur locale" goed mogelijk. De makkelijke bereikbaarheid via de A2 is een
mooie katalysator voor deze basis van samenwerking.

War ~MI

Publiekshal • Het Rond 1, Zeist

www.zeist.nl • www.twitter.com/gemeentezeist

Postbus 513, 3700 AM Zeist

www.facebook.conijgemeentezeist

Telefoon 14 030 • zeist@zeist.nl

for
Gemeente Zeist

Gedeputeerde Staten van Utrecht
T.a v. de heer H. Versteeg
Postbus 80300
3508 TH UTRECHT.

Datum

10 januari 2017

Ons kenmerk

Burgerservicenummer

Uw kenmerk

81A1AE26

Bijlage(n)

Behandeld door

dhr. A. Klarenbeek

Onderwerp

herindelingsontwerp Vijfheerenlanden

Geachte college van Gedeputeerde Staten,

Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van het herindelingsontwerp Vijfheerenlanden en uw
positieve beoordeling voor toetreding van deze nieuwe gemeente, na grenswijziging, binnen de provincie
Utrecht.
De nieuwe middelgrote gemeente Vigheerenlanden is wat ons betreft van harte welkom binnen onze
dynamische regio Utrecht. Met de deelnemers binnen de U-10 zien wij ontwikkelingskansen (economisch,
ruirntelijk, recreatie, sociaal domein, woningaanbod) en meerwaarde in toevoeging van de gemeente aan
de provincie Utrecht Daarnaast past de stijl van werken die de nieuwe gemeente ambieert ook naadloos
op die van Zeist.
Wij hebben kennis genomen van het feit dat er op dit moment in het proces nog geen realistisch
kwantitatief beeld van de gevolgen van de ontvlechtingen van Leerdam en Zederik uit de verplichte
samenwerkingen in de provincie Zuid Holland en de toetreding van Vijfheerenlanden in dezelfde
Utrechtse verplichte samenwerkingen (VRU, ODRU, GGDrUtrecht) is te geven. Wij gaan er vanuit dat de
provincies Utrecht en Zuid Holland alsmede de gemeenten binnen het vervolgproces hun
verantwoordelijkheid zullen nemen en zorg zullen dragen voor een zorgvuldig en transparant proces om
de consequenties tijdig in beeld te hebben. Wij hebben in dat opzicht met belangstelling kennisgenomen
van het vervolgproces zoals benoemd in paragraaf 6.4.4. Uitgangspunt voor Zeist voor toetreding van de
nieuwe gemeente Vijfheerenlanden tot de Utrechtse regelingen (VRU. GGDrUtrecht en ODRU) is dat die
regelingen en de deelnemers daarbinnen geen nadelige financiële en/of organisatorische consequenties
(bijvoorbeeld boventallig personeel) daarvan zullen ondervinden. De nieuwe gemeente dient over
voldoende middelen te beschikken dan wel de provincies dienen zo nodig bij te springen om de
ontvlechting uit de bestaande en toetreding tot de nieuwe verplichte gemeenschappelijke regelingen
(VRU, ODRU, GGDrU) op een financieel adequate en verantwoorde wijze plaats te laten vinden.
Wij wensen u en de gemeentebesturen van Leerdam, Vianen en Zederik succes met de verdere
uitwerking en implementatie van deze vrijwillige herindeling.
Als voorzittergemeente van het platform middelgrote gemeenten (PMG) bieden wij het toekomstige
bestuur van Vijfheerenlanden vanaf 1 januari 2019 de gelegenheid om een jaar lang gratis aspirant lid van
het platform te worden.

Austerlitz • Bosch en Duin - Den Dolder • Huis ter Heide • Zeist

Een afschrift van deze brief en uw schrijven van 1 december ji. hebben wij ter informatie aan onze
gemeenteraad gezonden.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Zeist,
de derneentesecretaris,

de burgemeester,

W.C. Lissenbergvarrliárn

Austerlitz • Bosch en Duin • Den Dolder • Huis ter Heide • Zeist
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VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT
Daturn

9 januan 2017

College van Gedeputeerde Staten van Utrecht
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contactper soon
Ors A M Bultink
Bestuurloke 2aken

Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht

088 878 3604
bziOvru.n1

Onderwerp
Zienswijze op het lienndelingisontwerp Vijtheerenianden

Ons kenmerk
17.0000057
Uw kenmerk

Geacht college,

geen
Bijinen

Op 29 november 2016 heeft u het herindelingsontwerp tot samenvoeging van

geen

de gerneenten Leerdarn, Vianen en Zederik tot de nieuwe gemeente
Vijfheerenlanden vastgesteld. Een gevolg van deze herindeling maakt een
wijziging van de provinctegrens noodzakelijk, omdat Leerdam en Zedenk in
Zuid-Holland liggen en Vianen in Utrecht. Gaarne rnaken wij gebruik van de
mogelijkheid om tijdens de pertode van de ter inzage legging onze
(schriftelijke) zienswijze op het henndelingsontwerp in te dienen. De door u
uitgevoerde provinciale toets laat zien dat de voorgestelde herindeling voldoet
aan de criteria van het Beleidskader gemeentelijke herindeling van het
ministerie van BZK. Tevens geeft u aan dat de gewenste provinciewijziging is
onderzocht op wat de eventuele gevolgen zijn voor de betrokken
samenwerkingsverbanden. U constateert dat er geen zwaarwegende
overwegingen zijn die de provinciekeuze voor Utrecht beletten.
De gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Utrecht (VRU), tevens
openbaar lichaam, neemt kennis van de wens en het voornemen van de
betrokken gemeenten om samen een nieuwe gemeente Vijfheerenlanden te
vormen. Wij zijn van opvatting dat de herindeling op zich geen inhoudelijk
effect sorteert op de vanwege de Wet veiligheidsregio's (Wvr) verplichte
taakstelling van de VRU. De Wvr stelt zich immers ten doel de brandweerzorg,
rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpveriening, met
behoud van lokale verankenng bestuurlijk en operationeel op lokaal niveau te
integreren, teneinde een doelmattge en slagvaardige hulpverlening te
verzekeren, mede op basis van een gecoordineerde voorbereiding. Het enkele
feit dat grenzen van algemeen bestuur wijzigen doet daaraan ten pnncipale
niet af.

Voiligherdsregio Utrecht
Postbus 3154
3502 GD Utrecht
088 878 1000
mfotlovni.nt
www.vru.n1
www.vrubrandweer.rti

gg

Wat betreft de rol van de CdK ingevolge de Wvr zijn wij, mutatis mutandis,

veiligheldsregioutrecht
@vrutrecht

een zelfde soort mening toegedaan. In die hoedanigheid is de CdK immers in
alle gevallen het rijksorgaan dat namens de minister optreedt op basis van

Iban

een en dezelfde ambtsinstructie.
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VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT

De borging van het provinciegrensoverschrijdend congruent handelen van de
CdK in dat opzicht, is derhalve een verantwoordelijkheid van de
bewindspersoon.
U redeneert dat, omdat er sprake is van een wijziging van de provinciegrens,
er in dit geval ook gevolgen zijn voor een aantal 'wettelijke
samenwerkingsverbanden', waarvan de sarnenstelling en indeling bij wet is
geregeld en waarbij de provinciegrens bepatend is, Vervolgens toetst u de
implicatie hiervan voor de verschillende samenwerkingsverbanden. Wij zijn
van opvatting dat u hier verkeerd redeneert. De provinciegrens is immers in
het geheel niet bepalend voor de samenstelling en indeling van genoemde
samenwerkingsverbanden, in het bijzonder de VRU. De VRU-indeling baseert
zich op in de Wvr genoemde gemeenten, de provinciegrens doet daarbij niet
ter zake.
De VRU hecht om inhoudelijke redenen aan een zo volkomen mogelijke
schaalcongruentie van organisaties en samenwerkingsverbanden die zich met
veiligheid bezighouden: veiligheidsregio, GGD-regio, omgevingsdiensten,
politie, OM en ambulancezorg. De wet regelt een verplichte congruentie tussen
veiligheidsregio en GGD; wij gaan ervan Litt dat herindellng noch
provinciekeuze hier tegenin gaat. Voor het overige gaat de VRU ervan uit dat
herindeling noch provinciekeuze een zo voikomen mogelijke schaalcongruentie
in de weg staan. In dat geval immers, zo redeneren wij, wordt geheel voorbij
gegaan aan het hierboven genoemde doel van de Wvr.
Wij verschillen met u van mening waar u constateert dat het
herindelingsgebied geen bijzondere risico's kent. Het gebied beneden de Lek
(in casu de dijkring aldaar) is immers een samenhangend risicogebied voor
grootschalige overstroming. In dat opzicht achten wij dat wel degelijk een
bijzonder risico. Wij volgen echter de opvatting van het waterschap zoals in
het ontwerp weergegeven, dat de ondertinge afstemming tussen de
veiligheidsregio's en het waterschap over de bestuitvorming binnen de
dijkringen goed geborgd dient te blijven. In dat opzicht stellen wij vast dat er
reeds thans sprake is van een goede samenwerkings- en overtegstructuur. Het
enkele feit dat voor het waterschap het beheersgebied in bestuurlijk opzicht
verandert, vormt wat de VRU betreft dus geen reden deze sarnenwerkings- en
overlegstructuur in een ander daglicht te moeten beschouwen. Integendeel, de
huidige verhoudingen geven vertrouwen in de toekomst.
U maakt een opmerking over de ambulancepost Meerkerk, onderdeel van de
Ambulancedienst ZHZ. Wij hechten eraan te melden dat de Ambulancedienst

Uw kenmerk

Ons kenmerk
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ZHZ een zelfstandig onderdeel is van de Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ. De
relevantie van de opmerking ontgaat ons. De VRU heeft immers geen
onderdeel dat op basis van de Tijdelijke wet ambulancezorg de
ambuiancediensten in het verzorgingsgebied van de VRU uitvoert. De RAVU,
een zelfstandige organisatie, verzorgt deze taak.
De VRU zal alles in het werk stellen om bij herindeling het niveau van
vetligheid in het betreffende gebied te handhaven, in goede en collegiale
afstemming met de partner-veiligheidsregio (van wie wij het zelfde
verwachten). De wijziging van de regionale grens van beide
samenwerkingsverbanden kan en mag niet tot een verlaging van het
veiligheidsniveau leiden. Het ligt dan ook voistrekt in de rede te eisen dat
kosten, zowel van incidentele als structureie aard, warden gedragen door de
drie gerneenten die zelfstandig en uit eigen wil het initiatief tot herindeling
hebben genomen. Het financieel vermogen van beide veiligheidsregio's mag,
gegeven de wijziging van het verzorgingsgebied, niet afnemen, noch mogen
gemeenten die niet bij de herindeling betrokken zijn warden geleid naar de
vraag om vanwege de herindeling thin bijdrage aan de gemeenschappelijke
regeling te herzien.
In dat verband maken wij ons zorgen om de passage ander 4.4.2., waar u
aangeeft dat in de maatstaf voor de herindehngsbijdrage geen rekening ts
gehouden met de wijztgingen van de provinciale en regionale grenzen en de
daaruit voortvloeiende effecten. Van de VRU mag warden verwacht dat zij de
financiele effecten van herindeling zal Mien heipen beperken, maar nimmer
door de gevoigen binnen bezwaar van haar eigen begroting of die van de
bijdragende gemeenten te mitigeren of op te !assert.
Mies afwegende en gelet op de Wvr, maar met nadruk wijzend op ons
standpunt betreffende de financiën, kunnen wij de provinciekeuze voor Utrecht
ten voile ondersteunen.
Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur,
p«:V
rn

.C. arf Zanen

dr. P.Bos
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p/a Postbus 5
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Aan het college van gedeputeerde
staten van de provincie Utrecht,
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Zaaknummer:

666482

Voor informatie:

burgerneesters Ten Kate / Van der Borg Bijlage: --

Datum: 10 januari 2017

Onderwerp:

pro forma zienswijze
herindelingsontwerp Vijfheerenlanden

Geacht college,
Het door u op 29 november jl. vastgestelde herindelingsontwerp Vijfheerenlanden ligt ter inzage
tot 26 januari a.s. Tot laatstgenoemde datum kan een zienswijze over het herindelingsontwerp
aan uw college kenbaar worden gemaakt. Nu is het zo dat de raden van onze gemeenten
(Giessenlanden en Molenwaard) eerst op 30 januari a.s. over het ontwerp spreken. Op dit
moment bereiden wij een raadsvoorstel op dit punt voor. Daarbij is het onze intentie de raden
voor te stellen zoveel mogelijk gezamenlijk een zienswijze te geven.
Om die reden maken wij (ieder voor de eigen gemeente) met deze brief formeel en pro forma een
zienswijze van de gemeentebesturen van Giessenlanden en Molenwaard kenbaar. Het is ons
voornemen deze zienswijze uiterlijk 10 februari a.s. geconcretiseerd bij u aan te leveren.
Het bovenstaande is in afstemmende zin ook besproken met de 3 betrokken gemeenten Vianen,
Leerdam en Zederik.
BurgeMgester en wethouders van de gemeente Giessenlanden,
de secrekaris
de burgemeester (wnd.)

ir. W

drs. M. Does MCM

Burgemeeste
de secretari

N. v

eijde-Po

ethouders van de gem

man MBA

waar ,
ieester

Gemetnte

Giessenlanden

gemeente

0,

, Molenwaard

Gemeente Giessenlanden
Postbus 1
4223 ZG Hoornaar
(0183) 58 38 38
www giessenlanden nl

Aan het college van gedeputeerde
staten van de province Utrecht,
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Zaaknummer:
Voor informatie:
Onderwerp:

Gemeente Molenwaard
Postbus 5
2970 AA Bleskensgraaf
14 0184
www gemeenternn lenwaa r d (II

p/a Postbus 5
2970 AA Bleskensgraaf

Datum: 1 februari 2017
668816
burgemeesters Ten Kate / Van der Borg Bijlage: 2
zienswijzen raden Giessenlanden en
Molenwaard over het
herindelingsontwerp Vijfheerenlanden

Geacht college,

Bij schrijven van 10 januari jl. maakten de colleges van Giessenlanden en Molenwaard (in een
gezamenlijke brief) formeel en pro forma een zienswijze van de gemeentebesturen van
Giessenlanden en Molenwaard aan uw college kenbaar over het herindelingsontwerp
Vijfheerenlanden. Dit omdat de raden van beide gemeenten (ieder in een eigen vergadering)
eerst op 30 januari over een voorstel van de colleges op dit punt zouden spreken en besluiten. In
de genoemde brief werd het voornemen uitgesproken uiterlijk 10 februari de zienswijze
geconcretiseerd bij u aan te leveren.
Tijdens hun vergadering op 30 januari jl. spraken de raden van Giessenlanden en Molenwaard
(ieder in een eigen vergadering) uit de zienswijze over het herindelingsontwerp in een
gezamenlijke brief te formuleren. Onderstaand wordt hieraan invulling gegeven.
Vorming nieuwe gemeente Vijfheerentanden
De keuze om te komen tot de vorming van de gemeente Vijfheerenlanden, voortkomend uit de
gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik, achten wij begrijpelijk en logisch. De argumentatie
wordt helder en gedegen verwoord in het herindelingsontwerp. De eindrapportage van de
commissie (Schutte) bestuurlijke vormgeving Alblasserwaard - Vijfheerenlanden van 13 februari
2014 heeft de aanzet en het zicht gegeven voor het bestuurlijke landschap, zoals zich dat dit
heden aandient. Ieder gemeentebestuur in deze streek heeft inmiddels binnen de gegeven
autonomie de keuze gemaakt. Zo kiezen de gemeenteraden van Leerdam, Zederik en Vianen na
een zorgvuldige oriëntatie tot een samenvoeging per 1 januari 2019. Om zo een
toekomstbestendige gemeente te vormen die haar taken beter kan uitvoeren, nieuwe opgaven
kan oppakken en die meerwaarde biedt voor haar inwoners en grondgebied. Wij complimenteren
hen met de geformuleerde visie en ambities voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden en
wensen hen veel goeds bij alle voorbereiding en opbouw van organisatie en bestuur.
Impact provinciale indeling
Met de vorming van de gemeente Vijfheerenlanden is sprake van een regio- en
provinciegrensoverschrijdende herindeling. Een provinciekeuze moet worden gemaakt. Welke
keuze ook wordt gemaakt (province Utrecht of provincie Zuid-Holland), onder de huidige
Nederlandse bestuurlijke constellatie is een aanzienlijke impact te verwachten, of aan de ene
zijde of aan de andere zijde. Daarbij gaat het om zorgpunten die te maken hebben met de
continuiteit van de (goede) samenwerkingsrelaties, alsook financiële en organisatorische
implicaties en -waar nodig- compensaties. Voor een goede weergave van aandachts- en
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zorgpunten aan de ene zijde (provincie Utrecht) en aan de andere zijde (provincie Zuid-Holland)
verwijzen wij naar de correspondentie van de beide provinciale besturen met de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkhjksrelaties d.d. 5/6 juli 2016 (zie bijlage 2)
Op basis van een bij bestuurlijke meerderheid van de gemeenten uitgesproken voorkeur
(Leerdam en Vianen voor Utrecht, Zederik voor Zuid-Holland) gaat het herindelingsontwerp uit
van een ligging van de gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht.
Uiteraard respecteren wij het autonome karakter van de door de betrokken gemeenten
uitgesproken voorkeur. Echter, als directe buurgemeenten van de gemeente Vijfheerenlanden
ervaren wij nu de zorg -zoals hierboven verwoord- over de continuïteit van de
samenwerkingsrelaties, de impact van ontvlechtingen en omvormingen en het waarmaken van
gezamenlijk ervaren opgaven.
Het herindelingsontwerp -zoals nu in tekst voorligt- biedt in onze optiek onvoldoende
houvast/concreetheid over de impact rondom huidige samenwerkingen en toekomstperspectieven
over gezamenlijke opgaven. Ook financiële effecten/compensaties bij desintegratie van
verbanden zijn niet of nauwelijks in beeld. Al met al lezen wij te weinig reactie op c.q. een
omgaan met de in bovengenoemde brief van de provincie Zuid-Holland aan de orde gestelde
aandachts- en zorgpunten, die ook de onze zijn. Het gaat om invullingen op het vlak van
bijvoorbeeld de veiligheid(sregio), de (jeugd)gezondheidszorg, het sociaal domein, behoud en
inrichting van het markante veenweidegebied, economie en bedrijvigheid. Dit geldt temeer als
bedacht wordt dat de gemeente Vijfheerenlanden feitelijk landschappelijk, historisch en sociaalcultureel onderdeel blijft van het gebied Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Er is verbondenheid;
we hebben met elkaar van doen. Er zijn veel gezamenlijke opgaven over diverse thematieken.
Wij namen inmiddels kennis van de zienswijzebrief van de Veiligheidsregio, Dienst Gezondheid &
Jeugd en Omgevingsdienst ZHZ, als ook die van Ayres over het herindelingsontwerp
Vijfheerenlanden. Deze zienswijzen illustreren inhoudelijk geconcretiseerd onze zorgen.
Op grond van het bovenstaande zal duidelijk zijn dat wij onze voorkeur uitspreken voor indeling
van de gemeente Vijfheerenlanden bij de provincie Zuid-Holland, omdat daarmee de gevolgen
voor de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden geringer zijn. Mocht de indeling bij de provincie
Utrecht onverhoopt toch doorgaan, dan menen wij dat aanvullende afspraken over de
verbondenheid noodzakelijk zijn.
Onze zorgen over de impact van de in het herindelingsontwerp voorgestane provinciale indeling
zijn in bestuurlijk contact en overleg met de gemeentebesturen van Leerdam, Vianen en Zederik
gedeeld. In alle openheid zijn argumentaties en gedachtegangen uitgewisseld.
Wij waarderen het zeer dat de gemeentebesturen van Leerdam, Vianen en Zederik bij brief van
11 januari jl. aan onze raden en colleges (zie bijlage 1) ingaan op onze zorgen. Wij herkennen
diverse in deze brief aan de orde gestelde thematieken. De opstelling van de 3 gemeenten om in
een constructieve samenspraak gezamenlijk te komen tot nieuwe evenwichten c.q. een
herontwerp van de bestuurlijke constellatie in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden lijkt ons
een interessante.
Verwoording afspraken in/bij het herindelingsadvies
De gemeentebesturen van Leerdam, Vianen en Zederik spreken de bereidheid uit om in het
verband van Alblasserwaard/Vijfheerenlanden te komen tot een set van afspraken c.q. een
convenant. Wij menen dat het noodzakelijk is dit tijdens het herindelingsproces te concretiseren.
Het gaat om acties -geciteerd uit de brief Leerdam, Vianen, Zederik- die zich erop richten:
relaties inhoudelijk opnieuw te definiëren en vorm te geven;
samen nieuwe evenwichten zoeken;
te werken aan een herontwerp van de bestuurlijke constellatie;
in een netwerkverband met medeoverheden - over provinciale grenzen heen - inhoud te
geven aan een echte regionale aanpak.

3
Op thema genomen is in ieder geval te denken aan:
politie/veiligheid
continuïteit in het sociaal domein, specifiek Ayres
toekomst samenwerkingsverband Alblasserwaard/Vijfheerenlanden
oplossingen voor taakverschuivingen bij gemeenschappelijke regeling, inclusief materiéle en
personele gevolgen.
Het gaat om afspraken c.q. een convenant tussen enerzijds de gemeenten, die de gemeente
Vijfheerenlanden gaan vormen, en anderzijds onze beide (fuserende) gemeenten en de gemeente
Gorinchem. Deze afspraken c.q. een convenant, als ook de hierboven omschreven bereidheid op
actie en thema worden in onze optiek opgenomen in of als bijlage gevoegd bij het
herindelingsadvies.
Tot slot
Een kopie van deze zienswijzebrief sturen wij aan de gemeenteraden en colleges van Leerdam,
Vianen en Zederik, mede als reactie op hun eerdergenoemde brief van 11 januari jl. Ook menen
wij er correct aan te doen gedeputeerde staten van Zuid-Holland en de gemeenteraden en
colleges van Gorinchern en Hardinxveld-Giessendam een kopie van deze zienswijzebrief te sturen.
Met vriendelijke groet en hoogachting,
De raad van de gemeente Giessenlanden,
de voor itter,
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de voorzitter,
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Bijlagen
bijlage 1: brief gemeentebesturen Leerdam, Vianen, Zederik, d.d. 11 januari 2017
bijlage 2: brieven provincies Utrecht en Zuid-Holland aan de minister van BZK, juli 2016
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Dirk Louter
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Datum

herindelingsontwerp Vijfheerenlanden

11 januari 2017

Geachte leden van de gerneenteraad en college van burgemeester en wethouders,
Vanaf 1 decernber 2016 ligt ter inzage het herindelingsontwerp Vijfheerenlanden. Uit bestuurlijk overleg is duidelijk
geworden dat er binnen uw gemeente zorgen bestaan over de op grond van dit henndelingsontwerp te verwachten
provinciale indeling van de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht Wij begrijpen dat er zorgen zijn over de
continuïteit van de samenwerkingsrelaties in ons gebied AlblasserwaardNijfheerenlanden. Wij stellen het op prijs dat
die zorgen aan ons zijn geuit en willen door middel van deze brief onze inhoudelijke reactie daarop geven, zodat u dit
bij uw meningsvorrning over dit herindelingsontwerp kunt betrekken.
AlblasserwaardNiifheerenlanden als eenheid
Wij benadrukken dat wij als Leerdarn, Zederik en Vianen de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden zien als een
onvervreemdbaar en onlosmakelijk onderdeel van de AlblasserwaardNijfheerenlanden als landschappelijke,
historische en sociaal-culturele entiteit. En dat betekent dus dat we de samenwerking in algemene zin met uw
gemeente ook in de toekomst van buitengewoon groot beiang blijven vinden, los van welke provinciekeuze ook. Wij
hebben in dit gebied met elkaar als blijvende opgave om over institutionele grenzen heen de opgaven voor onze
burgers in veel gevallen samen uit te voeren. Dit is overigens ook vermeld in het herindelingsontwerp in paragraaf 4.2
Wij hechten er aan te benadrukken dat onze keuze in november 2015 voortvloeit uit positieve motieven. We hebben op
basis van gedegen onderzoek geconstateerd dat de provincie Utrecht de nieuwe gemeente meer te bieden heeft op
het gebied van economische ontwikkeling/innovatie en in de positie als invloedrijke gemeente in het bestuurlijk
provinciaal netwerk. Tevens is geconstateerd dat de provinciale financiële lasten voor de burger iets lager zijn dan in
Zuid-Holland en dat de relatie- en mobiliteitspatronen op economisch en maatschappelijk terrein significant meer
aansluiten bij de regio Utrecht dan bij Zuid-Holland. Bij het wegen en beoordelen van deze gegevens is zeker geen
keuze gemaakt tègen de provincie Zuid-Holland, maar de nieuwe gemeente kan maar in één provincie liggen. Deze
keuze is bevestigd door een meerderheid van de gemeenteraden in Leerdam en Vianen en een minderheid in de
gemeenteraad van Zederik.
Natuurlijk zal de vorming van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden een interventie zijn in bestuurlijke verhoudingen
en ook een provinciale grenswijziging zal dit zijn. We zullen de relaties in dit gebied inhoudelijk gezarnenlijk opnieuw
moeten definieren, ook samenhangend met de bestuurlijke ontwikkelingen in Hardinxveld-Giessendam, in uw eigen
gemeenten, in het Gelderse en in Lekstroom. Mentaal en vanuit het gevoel voor dit gebied zullen die relaties in basis
wat ons betreft met veranderen.

Projectbureau Vijfheerenlanden Prinses Marijkeweg 1, Meerkerk Postbus 1, 4230 BA Meerked T (0183) 35 65 60 , E projectbureauvijfheerenlanden@teerdannt

an,..~—m—mforan—Azion—

InawailanawAzahn—muláni—and

Samen nieuwe evenwichten zoeken
We zullen met elkaar moeten werken aan een herontwerp van de bestuurlijke constellatie in het gebied van
AlblasserwaardNijfheerenlanden. Dat geeft hier en daar risico's en lastige situates, maar ook veel kansen en nieuwe
mogelijkheden, voor alle betrokken spelers. Vanuit de gemeenten die samen de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden
zullen gaan vormen willen we een uitgestoken hand aanreiken om samen met u en de andere bestuurlijke partners in
het gebied onze relates nu al opnieuw te gaan inrichten. Niet als bestuurlijk spel, maar vanwege de knikkers. Dan gaat
het om een goed gezamenlijk en toekomstbestendig beleid ten aanzien van economie, arbeid, participatie, sociale
integratie en inkomensondersteuning. Het gaat am behoud en versterking van belangrijke voorzieningen in het gebied,
versterking van woon- en leefkwaliteit en om gezamenlijke aanpak van de verkeer- en mobiliteit. De nieuwe bestuurlijke
situatie biedt veel mogelijkheden om in een netwerkverband met medeoverheden - over provinciale grenzen heen inhoud te geven aan een echte regionale aanpak hierbij.
Meer concreet denken we daarbij aan:
•

Gezamenlijke inzet op een adequate en waar mogelijk versterkte organisatie voor de basispolitiektaken in dit
gebied. Dit is een verantwoordelijkheid van de politieorganisatie, maar we hebben hierin gezamenlijke belangen
waarmee we ook gezamenlijk op kunnen trekken, waar nodig rnet andere buurgemeenten in zowel Utrecht,

•

Het samen zorg dragen voor continuïteit in de werkzaamheden en taken die nu in het Sociaal Domein worden

Gelderland als Zuid-Holland.
uitgevoerd. We denken hierbij in het bijzonder ook aan de werkzaamheden en taken van de AVRES-organisatie.
We zijn met elkaar in goed overleg in de leertuin Sociaal Domein om te trachten in ieder geval voor meerdere jaren
hierover afspraken te maken met elkaar.
•

Samen verantwoordelijkheid dragen voor de toekomst van het huidige samenwerkingsverband
Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Door de opschaling van onze gemeenten en het vertrek van HardinxveldGiessendam uit deze samenwerking is er sowieso noodzaak voor een grondige heroverweging van dit construct,

•

We willen in overleg met alle partners constructieve en redelijke oplossingen zoeken voor taakverschuivingen die

die nog los staat van de provinciale indeling van Vijfheerenlanden.
zullen plaatsvinden bij gemeenschappelijke regelingen en de daarbij optredende materiële en personele gevolgen
Niet met het riles op de keel, maar ir, een sfeer die past bij die overheden die schaars publiek geld hebben te
verdelen Het henndelingsontwerp geeft ook aan dat de provincie Utrecht hierin een faciliterende
verantwoordelijkheid voor zichzelf benoemt
Grenzen overstijgen
In het proces van grensontkennend samenwerken, waarin wij samen optrekken, stellen we de inhoud en de relatie
centraal en Mien we grenzen overstijgen daarbij. Dat is de stijl die we voorstaan in de nieuwe gemeente
Vijfheerenianden en die ook is vastgelegd in onze Positionpaper en Contourenschets (vastgesteld door het
Vijfheerenlandenberaad in december 2016). Zoals wij in de toekomst grenzen willen overstijgen, hopen wij dat u dat
ook wilt. En daar vertrouwen we eigenlijk ook op, vanuit de samenwerking en de retatie die we met elkaar hebben
opgebouwd
We zijn ook graag bereid om sarnen met uw gemeente en de andere gemeenten in A/V-verband te komen tot een set
van afspraken/convenant waarin afspraken over toekomstige samenwerking worden vastgelegd.
Wij vinden onze huidige èn toekomstige relatie als gemeenten erg belangrijk. Zorgen en vragen bij een provinciale
herindeling kunnen wij ons goed voorstellen. En we willen die graag samen met u en andere bestuurlijke partners op
een goede manier tegemoet treden. Daarvoor is het nodig dat we open en constructief naast elkaar staan. Wij hopen
dat deze brief en uw standpuntbepaling over het herindelingsontwerp de basis daarvoor verder versterken
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Een gelijkluidende brief hebben wij verzonden aan gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders van
Molenwaard. Tevens hebben we een afschrift van deze brieven verzonden aan gemeenteraad en college van
burgemeester en wethouders van Gorinchem.
Hoogachtend.
Namens colleges van burgemeester en wethouders van Leerdam. Vianen en Zederik
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Datum.
Document nr.:
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Reterentie:
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Onderwerp:

18 januan 2017
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0331483

Province Utrecht
Gedeputeerde Staten van Utrecht
Postbus 80300
UTRECHT

dhr. H. Capel
0348-559989
Herindelingsprocedure
Vijfheerenlanden
Geacht college
Middels dit schrijven willen wij gebruik maken van de mogelijkheid om onze
zienswige over het herindelingsontwerp Vijfheerenlanden kenbaar te maken
Op 18 maart 2016 hebben wij. in het kader van de henndelingsprocedure van de
gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik met als doel de vorming van de nieuwe
gemeente Vigheerenlanden. gesproken met de Interprovinciale commissie Het
verslag van dit gesprek is in het bijlageboek van het herindelingsontwerp
opgenomen op blz. 209 en verder.
Met deze zienswijze onderstrepen wij de visie zoals we deze hebben uitgedragen in
ons gesprek met de lnterprovinciale commisse. Wij respecteren de wens tot
henndeling van deze drie gemeenten. Het feit dat deze wens van onderop tot stand
is gekomen, alsmede de wens van de overgrote raadsmeerderheid van deze
gemeenten om in de provincie Utrecht ingedeeld te worden, accepteren en
respecteren wij.
lndeling van de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht is van grote waarde voor
de samenwerkingsverbanden waarin zowel Lopik als Vianen participeren
Wij ervaren Vianen als krachtige partner binnen Lekstroom en zien dit ook in de
richting van de neuwe gemeente Vijfheerenlanden Daarnaast hechten wij grote
waarde aan een groene schil om de stad Utrecht heen waar het prettig wonen en
recreeren is voor een eder die werkt en studeert in de stadse omgeving Wj zijn
van mening dat de gemeente Vijfheerenlanden tezamen met o a. Lopik deze schil
kan vormen en op deze wijze een belangrijke meerwaarde kan bieden aan de
inwoners van de stadsregio

Hoogachtend,
het college van Irpurgemeester en wethouders van Lopik,
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Geacht college,
Middels dit schrijven willen wij gebruik maken van de mogelijkheid om onze zienswijze over het
herindelingsontwerp Vilfheerertlanden kenbaar te rnaken
Op 18 maart 2016 hebben wij, in het kader van de herindelingsprocedure van de gemeenten
Leerdam, Vianen en Zederik met als doel de vorming van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden,
gesproken met de Interprovinciale commissie Het versiag van dit gesprek is in het bijlageboek van
het henndelingsontwerp opgenomen op blz. 205 en verder.
Met deze zienswijze onderstrepen wij de visie zoals we deze hebben uitgedragen in ons gesprek met
de Interprovinciale commissie. Wij respecteren de wens tot henndeling van deze drie gemeenten. Het
feit dat deze wens van onderop tot stand is gekomen, alsmede de wens van de overgrote
raadsmeerderheid van deze gemeenten om in de provincie Utrecht ingedeeld te worden. accepteren
en respecteren wij.
Indeling van de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht is van grote waarde voor de
samenwerkingsverbanden waarin zowel Ijsselstein als Vianen in participeren (U10. Lekstroom ed.).
Wij ervaren Vianen als krachttge partner binnen de stadsregio Utrecht en Lekstroom en zien dit ook in
de richting van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden Daamaast hechten wij grote waarde aan een
groene schil om de stad Utrecht heen waar het prettig wonen en recreëren is voor een teder die werkt
en studeert in de stadse omgeving. Wij zijn van mening dat de gemeente Vijfheerenlanden tezamen
met Usselstein deze schtl kan vormen en op deze wijze een belangrijke meerwaarde kan bieden aan
de inwoners van de stadsregto.

Hoogachtend.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN USSELSTEIN,
de burgemeester,
de secretaris,

mt. P J M van Domburg
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OnderWerp:

Zienswijze herindelingsontwerp Vigheerenlanden
Geacht college,
Op 1 december jongstleden ontvingen wij van u het herindelingsontwerp Vijfheerenlanden Met deze
brief gaan wij in op uw uitnodiging om een zienswijze te geven op dit herindelingsontwerp
De gemeente Houten ziet het belang in van regionale samenwerking En wil een actieve speler blijven
in de regio Utrecht. In de toekomstvisie Houten 2025 is dit bevestigd; "We zijn actief in de regio" is
daarin opgenomen als één van de vilf leidende principes waarmee we de toekomst tegemoet treden
Een grotere, bestuurskrachtige buurgemeente Vijfheerenlanden bezien we vanuit dit licht als een
positieve ontwikkeling. Houten bereidt met de gemeente Wijk bij Duurstede een ambtelijke fusie voor
en werkt daarmee aan versterking van de eigen bestuurskracht voor de middellange termijn.
De voorgestelde provinciekeuze van Utrecht voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden steunen wij
Wij vinden deze logisch omdat het merendeel van de bevolking van de nieuwe gemeente op de
Utrechtse regio is gencht als het gaat om koopgedrag. forenzenstromen, mobiliteit en ondernemen
Houten werkt op dit moment intensief samen met Vianen in een aantal samenwerkingsverbanden.
zoals de politieregio, Veiligheidsregio, en de Lekstroom- en U10-regio. Vianen is voor Houten een
belangrijke partner als het gaat om regionaal ruimtelijk-economische ontwikkeling, maar ook met
betrekking tot vraagstukken als waterbeheer en de Hollandse Waterlinie.
Een gemeente Vijfheerenlanden zien wij als een aantrekkelijke partner die vanuit eigen kracht een
bijdrage levert aan gezamenlijke opgaven in de Utrechtse regio.
Met vriendelijke groet.
het college van burgemeester en wethouders
de secrMarts,
de burgemees

HS. den Bieman

W.M. de Jon
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oriderwerp z tenswye herindelingsontwerp Viffheerenianden

Geacht College

Op 29 november 2016 heeft uw college het herindelingsontwerp voor de toekomstige gemeente Vijfheerenianden vastgesteld Dit ontwerp ligt inmiddels t/m 26 januari 2017 ter inzage Gedurende de
termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze over het herindelingsontwerp kenbaar maken aan uw college
Per brief van 1 december jl„ heeft u het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling
Ayres het herindelingsontwerp met betrekking tot de toekomstige gemeente Vijfheerenlanden doen
toekornen. Uw brief en het herindelingsontwerp zijn aan de orde gekomen tijdens de vergadering van
het Algemeen Bestuur van Ayres van 15 december jl. Het Algemeen Bestuur van Ayres heeft gemeend daar de volgende zienswige op uit te brengen
In de eerste plaats merkt het Algemeen Bestuur van Ayres op, dat de Gemeenschappelijke Regeling
Ayres een uitvoeringsorganisatie van en voor de deelnemende gemeenten in de regio AlblasserwaardNigheerenlanden is. Het karakter van uitvoeringsorganisatie brengt volgens het Algemeen Bestuur met zich mee dat zij bestuurfijke uitspraken ten aanzien van het herindelingsontwerp met tot haar
competentie rekent. Dit is naar de mening van het Algerneen Bestuur primair voorbehouden aan ieder
van de deelnemende gemeenten aan de Gemeenschappelijke Regeling afzonderlijk Om deze reden
beperkt de zienswijze van het Algemeen Bestuur van Ayres zich dan ook tot het maken van enige
algemene opmerkingen
Het Algemeen Bestuur van Ayres constateert dat er op het terrein van werk, participatie en inkomen al
gedurende een lange periode een goede samenwerking tussen de gemeenten binnen de regio AlblasserwaardNijfheerenlanden bestaat De Gemeenschappelijke Regelingen Werkvoorzieningsschap
de Avelingen Groep en de Regionale Sociale Dienst en Kredietbank AlblasserwaardNijfheerenlanden
hebben als rechtsvoorgangers van Ayres - ieder afzonderlijk en in afstemming met elkaar - deze samenwerking tussen de gemeenten in de afgelopen jaren op een succesvolle wijze vorm gegeven Na
1 januari 2016 is - mede door de invoering van de Participatiewet en andere ontwikkelingen binnen
het Sociale Domein - deze samenwerking tussen de gemeenten voortgezet in een nieuwe fusieorganisatie: de gemeenschappeluke regeling Ayres
De opgave waar Avres zich voor gesteld ziet, is het bieden van een kwalitatief goede dienstverlening
en ondersteuning aan de burgers in de regio. die met het oog op hun omstandigheden en hun persoonlijke ontwikkeling een beroep (moeten) doen op de overheid voor zover het werk, participatie en
inkomen betreft. Deze persoonlijke ontwtkkeling - zo blijkt uit onderzoek - kan het beste plaatsvinden
in de lokaleiregionale woon- en leefomgeving van de burger Daarom zoekt Ayres ook aansluiting bij
en verbinding met lokale/regionale projecten en initiatieven. Echter waar maatwerk dit met het oog op

persoonlijke ontwikkeling dit vereist, laat Ayres zich bij het vervullen van genoemde opgave in de uitvoering niet belemmeren door gemeentelijke, regionale of provinciale grenzen. Het belang van de
burger staat voor Ayres nametijk altijd voorop Het voorgaande betekent dan ook dat indien de meest
passende dienstverlening of ondersteuning voor een burger elders te vinden is of elders beter georganiseerd kan worden, nu reeds de sarnenwerking met andere gemeenten en gerneenschappelijke
regelingen (of overige instanties en organisaties) buiten de regio wordt gezocht.
De samenwerking in de uitvoering, zoals die nu reeds met andere gemeenten en andere gemeenschappelijke regelingen plaatsvindt, is overeenkomstig de uitdrukkelijke wens van het Algemeen Bestuur van Ayres en bovendien in lijn met de ontwikkeling zoals deze zich op andere beleidsterreinen
binnen de regio AlblasserwaardMjfheerenlanden voltrekt. Deze ontwikkeling is erop gencht om niet
zozeer vanuit bestuuriijke grenzen te denken en te handelen. maar vanuit de inhoudelijke opgave
waar gemeenten en samenwerkingsverbanden in diverse (aangrenzende) regio's zich voor gesteld
zien
De regio AV heeft met het oog hierop samen met aangrenzende regio's, een viertal werkgroepen
(leertuinen) in het leven geroepen, waaronder één werkgroepileertuin op het beleidsveld participatie
De werkgroep/leertuin participatie voert op dit mornent gesprekken met ondermeer Ayres, Werk en
lnkomen lekstroom en Pauw bedrijven, om te onderzoeken welke mogelijkheden er liggen om meer
te gaan (samen)werken vanuit gezamenlijke doelen/opgaven, in plaats van te denken en handelen
vanuit (bestuudijke) structuren. In deze gesprekken is allereerst gestart met een nadere verkenning
van de huidige arbeidsmarktregio's in de omgeving en tevens heeft er een eerste overieg met de
werkbedrijven plaatsgevonden Welke ontwikkelingen spelen er, weike spelers zijn er bij betrokken en
welke kansen zijn er om met een nieuwe samenwerking te kornen tot een betere dienstverlening op
het gebied van participatie voor bedhjven en inwoners in de betrokken regio's? In dat verband meent
het Algemeen Bestuur van Ayres dat de bestuurlijke indeling ook de samenwerking binnen de arbeidsmarktregio AV niet zou mogen belemmeren.
Ovengens vinden verkenningen en gesprekken over verdergaande samenwerking ook plaats met
Drechtsteden en met gemeenten en samenwerkingsverbanden in de regio Rivierenland.
Door deelname aan de werkgroep/leertuin, geeft Ayres een actieve invulling aan het uitgangspunt om
in de toekomst nog verder grenzeloos te gaan samenwerken. Dit alles met het oog op vergroting van
de operationele siagkracht bij de overheid om burgers en bedhjven nog beter te kunnen ondersteunen
en te bedienen, indien zij op het leefgebied van participatie een beroep op haar (moeten) doen
Verder wenst het Algemeen Bestuur van Ayres het belang van de eigen Arbesdsmarktregio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden te benadrukken. De gemeenten in de regio. Ayres en het UWV hebben door
de jaren heen een vruchtbare samenwerking opgebouwd die zich vertaald in een goede relatie met
werkgevers, inzicht in het arbeidspotentieel binnen de regio en een gedegen toeleiding van mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk Zij rneent dat samenwerking tussen arbesdsmarktregio's vanuit de inhoudelijke opgave ook hier het vertrekpunt moet zijn Arbeidsmarktregio's kennen
weliswaar bestuudijke fysieke grenzen, echter dat zijn grenzen waar werkgevers en werknemers niet
vanzelfsprekend in denken Juist samenwerking tussen arbeidsmarktregio's kan dergelijke bestuurlijke
fysieke grenzen overbruggen
Met betrekking tot diverse andere aspecten, waaronder de kritische massa die noodzakelijk is in verband met de continuïteit van Ayres, verwijst het Algemeen Bestuur in deze zienswijze naar hetgeen
hierover in het gespreksverslag van 23 maart 2016 tussen het IPC en de GR Ayres is opgenomen
Wij hp6n u hiermee voldoend te hebben geïnformeerd.
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Zienswijze herindelingsontwerp Vijfheerenlanden

Geacht college.
De gemeenteraad van Gorinchem heeft kennis genomen van het henndelingsontwerp
Vijfheerenlanden dat door u aan ons is toegezonden. De raad heeft 19 januan it. ingestemd met een
ontwerpreactie. Graag informeren wij u over zijn reactie.
Algemeen oordeel
De raad steunt de vorming van de gemeente Vijfheerenlanden met ingang van 2019. De raad acht
het ontwerp op het punt van de provinciekeuze echter onvoldoende onderbouwd U heeft naar zijn
mening onvoldoende en onjuist de gevolgen van de keuze voor de provincie Utrecht voor de
regionale verhoudingen in beeld gebracht. Hiermee voldoet het voorstel niet aan het beleidskader
herindelingen.
U laat de drie betrokken gemeenten en de buurgemeenten in het ongewisse met betrekking tot de
financiéle gevolgen van noodzakelijke uittreding uit gemeenschappelijke regelingen. ondanks het
eerdere verzoek van Molenwaard, Giessenlanden en ons om die zorgvuldig in beeid te brengen. Kort
gezegd is uw redenenng (met voorbijgaan aan het standpunt van de raad van Zederik) dat de drie
gemeenten naar Utrecht willen, dat er (ondanks ontbrekend onderzoek) geen zwaarwegende
argumenten tegen pleiten en dat (na besluitvorming) de consequenties snel en zorgvuldig opgepakt
moeten worden
Daarbij citeert u zeer selectief uit documenten Dat geldt onder meer de inbreng van Gorinchem bij de
IPC, waarmee u de indruk wekt dat wij een indeling bij de provincie Utrecht geen probleem zouden
vinden. Tenslotte constateert de raad dat gedurende de laatste anderhalf jaar nooit een open gesprek
over de provinciekeuze heeft kunnen plaatsvinden tussen alle belanghebbende partijen en dat 1.1
aanpak in die leemte niet heeft voorzien.
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De raad acht uw aanpak onzorgvuldig, onjuist en in strijd met de regionale belangen en die van de
gemeente Gorinchem De raad voett zich daardoor in het proces niet serieus genomen
Steun voor vorming nemeente Vijfheerenlanden
Gorinchem steunt de vorming van een gemeente Vijfheerenlanden. Er is een breed draagvlak voor in
de betrokken gemeenten en het kan leiden tot meer evenwichtige onderlinge verhoudingen tussen
gelijkwaardiger gemeenten, nu ook Molenwaard en Giessenlanden. alsmede de gemeenten in de
West-Betuwe en die in het Land van Heusden en Altena zullen samengaan. Dat biedt nieuwe kansen
voor samenwerking in de AlblasserwaardNijfheerenlanden en breder in het gebled tussen de
stedelijke agglomeraties van Utrecht. Rotterdam, de Drechtsteden, Breda en Den Bosch.
De vorming van de gemeente Vijfheerenlanden kent wet als complicatie dat hij leidt tot een gemeente
die een tweezijdige orientatie krijgt, enerzijds op de agglomeratie Utrecht, anderzijds op de rest van
de AlblasserwaardNigheerenlanden, haar centrumstad Gorinchem en de regio Drechtsteden.
De keuze voor de provincie en voor regionale samenwerkingsrelaties zal altijd plaats moeten vinden
met respect voor deze tweezijdige oriëntatie en de gevolgen voor de wederzijdse partners
Actuete inzichten reoiovorminq
Door de ontwikkeling van verplichte samenwerkingsvormen in het fysieke en veiligheidsdomein en de
decentralisaties in het sociaal domein die ook de mogelijkheid bieden tot verplichte samenwerking is
in het afgetopen decennium de regionale sarnenwerking van gemeenten sterk toegenomen. In zijn
recent verschenen vierde periodieke beschouwing over interbestuurlijke verhoudingen besteedt de
Raad van State hier aandacht aan en bepleit hij, vanwege de groeiende samenhang tussen de
betrokken beleidsterreinen en de noodzakelijke democratische legitimatie van de regionate
samenwerking, een ontwikkeling naar samenhangende regio's met tenminste dezelfde buitengrenzen
van de samenwerkingsverbanden.
Onze raad onderschrijft deze visie. Er zijn toenemende relaties tussen bijvoorbeeld het veiligheidsen het sociaal domein en tussen de gezondheids- en jeugdtaken van de DG&J en de samenwerking
in het participatie- en Wmo-domein in de AlblasserwaardNijfheerenlanden. Grenzeloos
samenwerken om ook de samenhang met andere gebieden in beeld te krijgen ts daarbij aanvullend
wenselijk, maar kan nooit als argument gelden om het belang van congruente, zoveel mogelijk
democratisch gelegitimeerde regionale samenwerking te ontkennen
Of congruentie van regiogrenzen met provinciegrenzen stnkt noodzakelijk is vergt in de ogen van
onze raad nadere discussie. De Raad van State is daar in zijn beschouwing ook niet uitgesproken
over. De begrenzing van de politie-eenheden gaat ook over provinciegrenzen heen, zodat
congruentie in het veiiigheidsdomein met provinciegrenzen ook niet vanzetfsprekend meer is. In dat
licht is de stellingname van tie ministeries van BZK en V&J naar aanleiding van de vraag van de IPC
vorige zomer. dat de wettelijk congruente grenzen van veiligheidsregio, omgevingsdienst en DG&J
ook congruent zouden moeten zijn met de provinciegrens (een stetting waarvoor overigens geen
wettelijke grondslag is) in de ogen van onze raad discutabel

Vijfheerenlanden hoort bii Zuid-Holland
De raad IS van oordeel dat de nieuwe gemeente Vigheerenianden regionaal primair moet blijven c.q.
gaan samenwerken in de Zuid-Holiandse samenwerkingsverbanden. Daarvoor geiden de volgende
overwegingen
in aigemene zin zal de impact (en zu)len de frictiekosten) van een vertrek van Vianen uit de
Utrechtse samenwerkingsverbanden kleiner zijn dan die van Leerdam en Zederik uit de ZuidHoilandse. Oit geiet op het grotere inwonertal van Leerdam ers Zederik ten opzichte van
Vianen en het grotere draagviak van veel Utrechtse samenwerkingsverbanden ten opzichte
van de Zuid-Hollandse. Dat wordt ook weerspiegeld in voorkeuren vanuit de politie, justitie en
rechtspraak;
voor de veiligheidsregio geidt dat veiligheictstechnisch het onderbrengen van de gehele
streek in één veiligheidsregio de voorkeur verdient; het waterschap refereert daaraan ook ten
aanzien van de dijkring.
voor bedrijfsieven en gemeenten in de AV-regio in het aigemeen en Gorinchem in het
bijzonder is het behoud van een eigen arbeidsmarktregio en de uitvoeringsorganisatie Ayres
essentieei. indien daarvoor door het vertrek van de Vijfheerenianden geen basis meer is. is
dat schadelijk voor de economische ontwikkeling van de achterblijvende gemeenten. U
suggereert op biz. 41 van uw ontwerp dat het mede ons streven zou zijn dat de huidige
regio's Lekstroom en AV komen tot een compacte en krachtige samenwerkingsvorm om de
opgaven op het sociale domeiniparticipatie te realiseren. Deze suggestie is onjuist;
de gemeenten Molenwaard, Giessenlanden en Gorinchem zullen als restant van de huidige
AV-regio geen geioofwaardige eigen regio in stand kunnen houden, zeker niet als de lijn van
de beschouwing van de Raad van State wordt gevolgd. Er ontstaat een restproblematiek die
ook niet zonder meer (of zonder grondig onderzoek van de gevo)gen voor de betrokken
partijen) is op te lossen door bijvoorbeeld aansluiting bij de Drechtsteden,
Gorinchem zal bij het verkleinen van de samenwerkingsverbanden en de politie in ZuidHolland-Zuid te maken krijgen met interne reorganisaties die zullen leiden tot verplaatsing
van het zwaartepunt naar het westen, met nadelige consequenties voor aanrijdtijden,
werkgelegenheid en verdere kantorenleegstand,
het economisch betang van Vijfheerenlanden bij aansiuiting op Utrecht kan ook zonder
verbreking van de samenwerkingsrelaties met Zuid-Holland worden gediend. Economische
ontwikkeling trekt zich immers juist niets van (provincie)grenzen aan. Ook Gorinchem heeft
belang bij verbinding met de economische ontwikkeling van de Utrechtse aggiomeratie en
zou zich wellicht bij de U10 willen aansluiten.
Ofschoon Gonnchem vooral gebaat is met blijvende samenwerking met de gemeente
Vijfheerenlanden in de Zuid-Hollandse samenwerkingsverbanden, onderkennen wij daarnaast ook de
voigende argumenten voor indeling van de gemeente bij de provincie Zuid-Holland:
de streek AlblasserwaardNijfheerenianden heeft een cultuurhistorische en landschappeiijke
samenhang, die - geiet op het profiel van het takenpakket van de provincie - onderbrenging
in één provincie rechtvaardigt;
de samenhang in het openbaar vervoer, dat in toenemende mate rust op de MerwedeLingelijn ais ruggengraat, lijkt niet gediend met een verdere versnippering van de
concessiegebieden. Ook op dit punt geeft uw ontwerp geen inhoudelijk antwoord op de
geuite zorgen, maar wordt weer naar de toekomst verwezen.

Frictiekosten
Ondanks ons eerder verzoek geeft u geen inzicht in de frictiekosten. Uit een rapport van BMC van
8 juli 2016, dat aan de Staten van Zuid-Holland is gestuurd, maar opmerkelijk genoeg niet door u als
bijlage is opgenomen, blijkt door gebrek aan gegevens van Utrechtse zijde een goede vergelijking
van de frictiekosten in de verschillende ontvlechtingsvarianten (uit Zuid-Holland-Zuid of uit Utrecht)
onmogelijk te maken
U constateert op pagina 41 van uw ontwerp dat het "(bestuurlijk) complex" ts om die gevolgen in
beeld te brengen en concludeert enkele regels daaronder dat er geen zwaarwichtige gevolgen zijn
van indeling bij Utrecht. Onze raad kan slechts gissen waaruit de (bestuurlijke) complexiteit bestaat
die uw college of de Utrechtse samenwerkingsverbanden belemmert bij de berekening van de
frictiekosten. De raad acht het ontbreken daarvan onzorgvuldig, omdat het de onderbouwing van uw
keuze onvolledig maakt en met name voor de drie gemeenten de gevolgen ervan in het ongewisse
laat. U wekt de indruk dat u daarop ook uit bent_
Op pagina 42 refereert u eveneens aan artikel 41, lid 4 en 5 van de Wgr. Bedoeld zal zijn de wet Arhi
Daarin staat dat de nieuwe gemeente binnen een half jaar na de totstandkoming besluiten neemt
over voortzetting van de samenwerking in gemeenschappelijke regelingen en daarbij mag afwijken
van de regelingen rond uittreding in de betreffende regeling Deze uitzondering geldt niet voor
regelingen waar deelname wettelijk geregeld is, omdat de indeling daarin bij wettelijk voorschrift
geregeld zal worden en niet door een besluit van de raad van de nieuwe gemeente. Uit de
samenhang van beide artikelleden leiden wij af, dat de beoogde afwijking slechts betrekking kan
hebben op procesmatige regelingen, zoals de opzegtermijnen
Niettemin wenst u ter zake een regeling getroffen te zien "...waardoor de nieuwe gemeente in de
gelegenheid wordt gesteld om als deelnemer aan de betreffende samenwerkingsverbanden haar
belangen bij uittreding als gevolg van een herindeling optimaal te kunnen behartigen " met als
motivatie dat anders negatieve gevolgen optreden voor het duurzame toekomstperspectief van de
nieuwe gemeente.
U wekt met deze tekst de suggestie als zou (zelfs door een bijzondere wettelijke regeling!) geregeld
kunnen worden dat de financiële gevolgen van de uittreding niet of met geheel worden gedragen door
de veroorzakende partij. zijnde de betrokken gemeenten, dan wel uw college of de minister. Voor
onze raad staat dat op gespannen voet met de bedoeling van het betreffende wetsartikel. De raad
wenst in ieder geval buiten twijfel te stellen dat de gemeente Gonnchem niet voor (een deel van) die
financiële gevolgen op zal draaien
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Gorinchem
de secretan
de burgerneester,

Verzendinq
Deze brief is in afschrrft verzonden aan:
Provinciale Staten Zuid-Holland
College van Gedeputeerde Staten Zuid-Holland
Gemeenteraad Leerdam
Gemeenteraad Vianen
Gemeenteraad Zedenk
College van burgemeester en wethouders Leerdam
College van burgemeester en wethouders Vianen
College van burgemeester en wethouders Zederik
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1. Zienswijze herindelingsontwerp

J. Boons / 088-6365303

Uw kenmerk

herindelingsontwerp

Geacht college,
Op 29 november 2016 is het herindelingsontwerp Vijfheerenlanden door u vastgesteld en
het ontwerp is vanaf 1 december 2016 ter inzage gelegd.
De drie gemeenschappelijke regelingen Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid,
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid maken graag
van de gelegenheid gebruik hun gezamenlijke zienswijze op het herindelingsontwerp
kenbaar te maken. In de bijlage treft u deze zienswijze aan.
De drie besturen hebben ieder afzonderlijk de concept zienswijze behandeld. Voor de
specifleke details verwijs ik u naar de afzonderlijke besluitenlijsten.
Hoogachtend,
mede namens de secretarissen van de Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid en
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,
De secretari van'Oe Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
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Geacht college,
Op 29 november 2016 is het herindelingsontwerp Vijfheerenlanden door u vastgesteld en
het ontwerp is vanaf 1 december 2016 ter inzage gelegd. De drie gemeenschappelijke
regelingen Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Dienst Gezondheid en Jeugd ZuidHolland Zuid en Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid maken graag van de gelegenheid
gebruik hun gezamenlijke zienswijze op het herindelingsontwerp kenbaar te maken.
Allereerst spreken wij onze waardering uit voor de visie die de drie gemeenten hebben
om te komen tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Onder andere vanwege hun
lange historische traditie onderstrepen wij de overtuiging van de drie gemeenten een
toekomstbestendige gemeente te vormen. Wij hechten eraan te benadrukken dat wij
hopen dat deze nieuwe gemeente Vijfheerenlanden onderdeel blijft uitmaken van ZuidHolland en daarmee van de regio Zuid-Holland Zuid, zeker ook vanwege de
cultuurhistorische overeenkomsten.
Bij het bestuderen van het herindelingsontwerp is ons een aantal zaken opgevallen,
welke we onderstaand nader uitwerken. Dit doen we aan de hand van de elementen
proces, inhoud en frictiekosten. Het indienen van deze zienswijze is ingegeven vanuit het
inhoudelijke belang van de diensten en van de deelnemers in onze gemeenschappelijke
regetingen.
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Proces
In uw brief van 27 september 2016 benoemt u dat de minister van Binneniandse Zaken
in zijn brief van 8 september 2016 nadrukkelijk heeft gevraagd om de opvattingen en
argumenten van de provincie Zuid-Holland en andere belanghebbenden in de afweging
mee te nemen.
Op 3 november 2016 hebben wij u per brief (met ons kenmerk 2016/3169) verzocht om
betrokken te worden bij de periode van open overleg zoals deze was afgekondigd nadat
de procedure door de minister bij de provincie Utrecht is neergelegd. Tot onze grote spijt
heeft u hieraan geen gehoor gegeven, met als reden dat u van mening bent dat geen
nieuwe informatie ter beschikking was. Tevens heeft u gewezen op de mogelijkheid van
het indienen van een zienswijze.
Met teleurstelling nemen wij kennis van het feit dat u de gevoelens zoals die bij ons
leven onvoldoende op waarde weet te schatten. Het is inderdaad mogelijk om in het
verdere proces nog onze zienswijze in te dienen maar dat ontslaat u niet van de
verplichting am in het kader van open overieg verbinding te zoeken met de
gemeenschappelijke regelingen in Zuid-Holland Zuid. Wij betreuren het door u
ingenomen standpunt en zijn van mening dat deze houding de totstandkoming, en
daarmee de inhoud, van het herindeiingsontwerp niet ten goede is gekomen.
Inhoud
Met bijzondere belangstelling hebben wij met name kennis genomen van de in het
herindelingsontwerp genoemde gevolgen voor de wettelijke samenwerkingsverbanden
zoals genoemd in hoofdstuk 6. Het herindelingsontwerp geeft ons inziens op deze
gevolgen een (a) onjuist, (b) eenzijdig en (c) onvolledig beeld.
a) Onjuist
Zo wordt gesteld dat in de periode van open overieg aan de besturen van de betrokken
samenwerkingsverbanden is gevraagd wat de gevolgen zijn van een provinciewijziging.
Zoals eerder in deze brief aangegeven zijn wij niet betrokken in de periode van open
overieg.
Ook wordt in reiatie tot de veiligheidsregio's gesteld dat het gebied van Leerdam, Vianen
en Zederik geen bijzondere risico's kent. Met de hoge score in het regionaal risicoprofiel
van de regio Zuid-Holland Zuid vanwege onder andere de glasfabriek in een woonwijk, de
A27 en het risico op hoog water is dat geen juiste conclusie.
Ook wordt in het herindelingsontwerp benoemd dat de nieuwe gemeente in Utrecht een
meer invloedrijkere positie zal hebben. Dat is wat ons betreft een misvatting, de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden wordt de tweede grootste gemeente in Zuid-Holland Zuid en
heeft hiermee ook een goede bestuurlijke positie in ons gebied.
Daarnaast wordt de ambulancepost Meerkerk ten onrechte gekoppeld aan de
Velligheidsregio Zuid-Holland Zuid, de ambulancedienst maakt echter onderdeel uit van
de Dienst Gezondheid en .leugd Zuid-Holland Zuid.
In het herindelingsontwerp wordt ingegaan op de frictiekosten, wij zullen onderstaand
uitwerken waarom we ook dit als onjuist benoemen.
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b) Eenzijdig
In het herindelingsontwerp wordt op diverse punten een suggestie gewekt die ons inziens
niet bijdraagt aan een goede analyse. Onder meer wordt gesteld dat de provincie Utrecht
meer aansluit bij de visie van de nieuwe gemeente en de stijl van werken. Ook wordt
gesteld dat er geen zwaarwegende argumenten zijn gevonden die de keuze voor de
provincie Utrecht beletten. Deze conclusie geeft de indruk dat met name is gekeken naar
argumenten ten voordele van de provincie Utrecht. Dit komt niet overeen met de oproep
van de minister om de opvattingen en argumenten van de provincie Zuid-Holland in de
afweging mee te nemen. In de brief van de provincie Zuid-Holland aan de minister van
BZK van juli 2016 wordt ons inziens goed beargumenteerd waarom Zuid-Holland Zuid als
gebied behouden zou moeten blijven. De integrale aanpak van gezondheid, veiligheid en
omgeving geeft in ons gebied een belangrijke versterking voor de regio. Er is steeds
meer sprake van regionale en subregionale aanpak van projecten, een eventuele
uittreding van Leerdam en Zederik zal effect hebben op deze werkwijze en het gebied
filet ten goede komen.
Zoals al eerder gemeld heeft het de voorkeur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
dat uit oogpunt van de veiligheid het gehele gebied binnen dezelfde dijkring wordt
ondergebracht. Dit is ook overeenkornstig de opvatting van het waterschap Rivierenland
hierover.
c) Onvolledig
Ten aanzien van het onvolledig zijn van het herindelingsontwerp benoemen we onder
meer dat gesteld wordt dat de samenstelling en indeling voor wettelijke
samenwerkingsverbanden bij wet geregeld is, waarbij de provinciegrens bepalend is. Er
is echter geen wetgeving die bepaalt dat de grens van veiligheidsregio's congruent moet
zijn aan de provinciegrenzen. Ter vergelijking, de organisatie van de politie is ook niet
gekoppeld aan de provinciegrenzen.
Bij de verwoording van de input vanuit diverse andere organisaties en gemeenten lijkt
het beeld te ontstaan dat met name de elementen zijn benoemd die pleiten voor
aansluiting bij de provincie Utrecht.
In het ontwerp wordt gesteld dat de gevolgen van uit- en toetreding goed op te vangen
zijn. Het is juist dat het eventuele uittreden van Leerdam en Zederik als zodanig geen
consequenties heeft voor het voortbestaan van de diensten. Het heeft echter wel een
negatieve invloed op de organisatieontwikkeling en de organisatie van de
dienstverlening, onder meer vanwege de afname van de omvang van de diensten. Op
langere termijn speelt ook de komst van de Omgevingswet waarop de organisattes zich
op aan het voorbereiden zijn een belangrijke rol.
Gezien bovenstaande aspecten omvat de impact van de gevoigen van een mogelijke
provinciegrenswijziging veel meer dan de "oplossing van een ontvlechtingsvraagstuk"
voor de betrokken organisaties en gemeenten. Voor de Omgevingsdienst is daarbij ook
nog van belang dat niet alleen de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden en de
Omgevingsdienst Regio Utrecht zijn betrokken, maar ook de Regionale Uitvoeringsdienst
Utrecht en de provincies Zuid-Holland en Utrecht voor wat betreft de ontvlechting van de
provinciale taken die OZHZ, en ook de vier andere omgevingsdiensten in Zuid-Holland,
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nu uitvoert. Dit raakt tevens aan onze opmerking hierna over het sociaal plan dat nu in
voorbereiding is.
Frictiekosten

Zoals wij meermaals hebben aangegeven staan wij voor het principe dat de
achterblijvende gemeenten en gemeenschappelijke regelingen niet met de kosten
worden geconfronteerd die bij een uittreding uit een verplichte regeling voortkomen.
In het herindelingsontwerp wordt gesproken over het beperkte financiële effect van een
uittreding van de gemeenten Leerdam en Zederik voor de gemeenschappelijke
regelingen. Wij vragen ons af hoe gekomen is tot een dergelijke conclusie, zeker ook
vanwege de rapporten die door BMC hierover zijn uitgebracht (o.a. rapport van 8 juli
2016) en die niet benoemd worden in het herindelingsontwerp.
Uiteraard wordt bij een dergelijk besluit van uittreding getracht zo min mogelijk
frictiekosten te realiseren maar de conclusie dat deze beperkt zijn, lijkt snel getrokken.
In het rapport van BMC dat in opdracht van de 1PC is opgesteld wordt gesteld dat om een
goed en volledig beeld te knjgen, nader onderzoek nodig is. Er is echter al wel
onomstotelijk vastgesteld dat uittreding van de gemeente Vianen voor de
gemeenschappelijke regelingen in Utrecht minder financiële consequenties heeft dan
wanneer de gemeenten Leerdam en Zederik uittreden bij Zuid-Holiand.
Om de ontvlechting (mocht het daartoe komen) zorgvuldig te laten verlopen en de
publieke kosten zoveel mogelijk te mitigeren en met elkaar te deten dient dit traject voor
alle betrokken partijen duidelijk te verlopen. Ons is bijvoorbeeld gebleken dat momenteel
overleg plaatsvindt met de drie gemeenten en de vakbonden over de uitgangspunten van
een sociaal plan. Tot nu toe zijn de drie gemeenschappelijke regelingen hierin niet
gekend en dat terwijl één en ander ook onze medewerkers direct kan raken. Het is
immers nog niet bekend welk takenpakket de nieuwe gemeente gaat uitvoeren, en wat
bij de gemeenschappelijke regelingen zal worden belegd.
De Wet arhi stelt de bepalingen uit de gemeenschappelijke regeling ons inziens niet
buiten werking. De door u geopperde 'voorziening met betrekking tot de toepassing van
het zevende lid van artikel 41 van de Wet arhi is wat ons betreft niet gepast. Het gaat
hier niet alleen om het duurzame toekomstperspectief van de nieuwe gemeente, maar
ook om de consequenties van uittreden voor de achterblijvende deelnemers in de
gemeenschappelijke regelingen. Het dient derhalve altijd in samenhang te worden bezien
en te worden opgetost. Wij vinden het dan ook belangrijk dat de indruk die in het
herindelingsontwerp wordt gewekt, namelijk dat uittreding kostenneutraal zou kunnen
plaatsvinden, wordt weggenomen.
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Conciusše
Resumerend steilen wij het volgende vast:
1. Er is onvotdoende aandacht voor de proceskant geweest orn te komen tot een
zorgvuldig herindelingsontwerp.
2. In het herindelingsontwerp is sprake van een onjuist, eenzijclig en onvoiledig
beeld ten aanzien van de gevoigen voor de wettelijke samenwerkingsverbanden
en daarmee ondeugdelijk voor de bestuurlijke brovinclekeuze.
3. Er is onvoldoende besef van het effect van een mogelijke uittreding voor de
gemeenschappelijke regelingen in Zuid-Holland Zuid.
4 De achterblilvende gemeenten en de gemeenschappelijke regelingen mogen niet
met de kosten van uittreden worden geconfronteerd.
Wij zijn daarom van mening dat het herindelingsontwerp niet aansluit bij de vraag die de
minister heeft gesteid aan de provinde Utrecht en verwachten dat - alvorens overgegaan
wordt tot definitieve vaststelling - alsnog een zorgvui&g en volledig beeid wordt
geschetst.
Mocht u naar aanleiding van onze zienswijze vragen hebben, kunt u utteraard contact
opnemen met ons.
Hoogachtend,

De voorzitter van de
De voorzitter van de
Dienst Gezondheid en Jeugd Veiligheidsregio
Zuid-Holland Zuid
Zuld-Holland Zuid

Drs. CAA_ Lambrechts

r2 7.

Drs A.A.M. Brok

De voorzitter van de
Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuld

Mr, R.A. Janssen

rS

4t.
A.novn.4s41
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@mgevingsdienst
regio Utrecht
Bezoekadres:
Archtmedeslaan 6
3584 BA Utrecht
Poste dreg.
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3507 LC Utredlt

Gedeputeerde Staten van Utrecht
Zienswijze herindeiingsontwerp
Vijfheerenianden
Postbus 80300
3508TH Utrecht

Utrecht, 25 januari 2017

088 - 022 50 00
info@odru n1
www,odru.n1
kvk 55523544
bwo N185 1750 126 BOI
iban NL_35 BNGH 0285 1555 71

VERZONDEN 2 5 JAN. 2017

Uw kenmerk:
Ons kenmerk:
Behandeld door:

INT17.51010/1533
B. Behrens

Onderwerp:

Zienswijze herindelingsontwerp Vijfheerenlanden

Geacht college.
Per brief d.d. 1 december 2016 heeft u de gelegenheid geboden om een zienswijze in te dienen op het
herindelingsontwerp Vijfheerenlanden. In de voorbereiding van het herindelingsontwerp, toen nog onder
begeleiding van de Interprovinciale commissie Vijfheerenlanden (IPC), heeft ODRU gesprekken gevoerd
rnet zowel Omgevingsdienst Zuid-HO1land2ErWen IPC.
Wij ondersteunen hetgeen in het herindeiingsontwerp, en met name in paragraaf 6.3.3, over ODRU is
opgenomen. Wij zien kansen naar de toekornst voor de nieuwe gemeente in Utrecht. Het profiel van de
nieuwe gemeente, zoals onder meer in hoofdstuk vier is beschreven, sluit aan bij de samenwerking die we
met de vijftien Utrechtse gerneenten via ODRU ervaren.
Samenwerking in ODRU vindt plaats vanuit gedeelde belangen en een gedeeld toekomstperspectief, met
behoud van eigen identiteit. Dat betekent ook dat gemeenten keuzevrijheid hebben met betrekking tot het
beleggen van uitvoeringstaken bij ODRU, buiten de wettelijk verplichte taken. Binnen de huidige vijftien
deelnemende gemeenten biedt dat een spectrum van uitvoering door ODRU van alleen wettelijke taken tot
alle taken op het gebied van omgeving, milieu, bouw en kiTH taken.
Wij staan in voor de kwaliteit van onze dienstverlening, en spelen daarbij flexibel in op de wensen en
behoeften van elke deelnernende gemeente afzonderlijk. Met de gemeente worden heldere afspraken
gemaakt, vastgelegd in een jaarlijks uitvoeringsprogramma. De kwaliteit van samenwerking en uitvoering
wordt gemonitord en zo nodig bijgestuurd via maandelijks overleg met de regievoerder van de gemeente en
de accountmanager van ODRU. Op die rnanier houden gemeente en ODRU elkaar scherp als het gaat over
voortgang en kwaliteit van de dienstverlening.
ODRU heeft een goed contact met Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (ODZHZ). In de voorbereidende
gesprekken met IPC en ODZHZ, hebben beide Omgevingsdiensten onderling de verwachting uitgesproken
dat de overdracht van personeel op professionele en efficiente wijze kan worden geregeid. Hier kan de
nieuwe gemeente zelf, afhankelijk van de mate waarin ze taken wil overdragen aan ODRU, ook nog partij in
zijn. lnzet van beide omgevingsdiensten is om niet onnodig geld te verspillen met deze overdracht.
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Daarnaast is het van belang voldoende aandacht te besteden aan de overgang van werkzaamheden van
ODZHZ en eventueel van de gemeenten Vianen. Zederik en Leerdam. Daarbij dienen de bestaande
werkwijzen en verwachtingen over en weer goed besproken te worden, hetgeen vervolgens wordt
vastgelegd in afspraken. Ervaring van ODRU leert dat dit tijd en menskracht vergt en een lerend proces is,
dat voldoende moet worden ingebed in de organisatie van zowel de nieuwe gemeente als ODRU.
In dit licht vinden we het procesaanbod van de provincie Utrecht in paragraaf 6.4.4 logisch. We zullen hier
onze voile medewerking aan verlenen.

Met vriendelij e groet,
namens het
elijks bestuur Orngevingsdienst Regio Utrecht,

Ja

Ost
Ur
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Postbus 619 3300 AP Dordrecht
Bezoekadres:
Sputboulevard 298
3311 GR Dordrecht

Provincie Utrecht
Het College van Gedeputeerde Staten
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

IBAN: NL66BNGH0285127853
BIC: BNGHNL2G
Telefoon. 078-7704163
E-mail. J.Reedijk2Odrechtsteden.nl
Bijlage(n) geen

Behandeld door J. Reediik

Datum 19 ianuan 2017

Onderwerp. bensveize henndeiingsontwerp Vijtheerenlanden

Ons kenmerk BDR/17/1767694

Geacht college.
Op 29 november 2016 is het herindelingsontwerp Vijfheerenlanden door u vastgesteld, waama het vanaf
1 december 2016 ter inzage is gelegd. Namens de regio Drechtsteden maken wij graag gebruik van de
gelegenheid om via deze weg onze zienswijze op het herindelingsontwerp kenbaar te maken.
Allereerst willen wil onze waardenng (Jaen voor de visie en de gemaakte keuze van de gemeenten
Leerdam. Vianen en Zederik orn sarnen te gaan in één gemeente Vijfheerenlanden, om vanuit die entiteit
in te zetten op optimale economische en sociale ontwikkeling van het gebied. Wij hopen dat de nieuwe
gemeente Vilfheerenlanden onderdeel blijft uitmaken van Zuid-Holland en daarmee van de regio ZuidHolland Zuid.
Doorlopen proces
In onze brief van 3 november 2016 (met kenmerk BDR/16/1732402) aan uw college. hebben we u
gevraagd om in uw voorbereiding van het herindelingsontwerp, het belang van de nieuwe gemeente
Vijfheerenlanden als stabiele en stevige samenwerkingspartner en krachtige bondgenoot voor
omliggende en verbonden regio's en gemeenten te bewaken. Ook hebben we u in die brief de suggestie
gedaan om met de huidige gemeenschappelijke regelingen in gesprek te gaan over het proces van
hehndeling. Op basis van het herindelingsontwerp en het door u doorlopen proces moeten we
concluderen dat u aan beide verzoeken helaas onvoldoende gehoor heeft gegeven.
Eenzijdige beschouwing van het vraagstuk
Bij het voorliggende vraagstuk kunt u in onze ogen niet eenzijdig kilken naar het belang van de nieuwe
gemeente en het draagvlak dat binnen de huidige drie gemeenten bestaat. Ook de gevolgen voor de
buurgemeenten, de regio en de provincie ais geheel zijn zeer relevant in de overweging. Niet voor niets
heeft de minister opgeroepen Gm de opvattingen en argumenten van de provincie Zuid-Holland in uw
afweging mee te nemen.
Met het vertrek van twee gemeenten uit de Zuid-Holland Zuid samenwerking zien wil de bestuurskracht
van dit gebied afnemen. Het gebied als geheel vertoont sterke cultuurhistorische overeenkornsten die
mede de basis vormen voor gezamenlijk beled en inzet op de sociaaleconomische opgavert Wij krijgen
de indruk dat het effect van uittreding op de zo noodzakelijke slagkracht op deze gezamenlijke opgaven.
geen prominent onderwerp van onderzoek en gesprek is geweest.

Atblasserdam ) Dordrecht Hendrikddo-Ambacht ) Papendrecht ; Shedrecht • Zwiindrecht
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Datum 19 ganuan 2017
Ons kenmerk 80R/1711767694

Dit terwijI we juist steeds meer zien dat lokale gemeenschappen vaak te Mein zijn om economische
mogelijkheden te realiseren en dat welvaart minder wordt bepaald door de macht van centrale
overheden. Welvaart is steeds meer afhankelijk van de kracht van rego's om mogeltjkheden en
verwachtingen samen te brengen en zo toekomst te scheppen.
Financiéle effecten van uittreding
In het herindelingsontwerp wordt gesproken over beperkte financele effecten van uittreding van de
gemeenten Leerdam en Zederik utt de Gemeenschappelijke Regelingen. Op basis van de rapporten die
door BMC over dit onderwerp zijn uitgebracht kunnen wij die conclusie vooralsnog niet ondersteunen, In
het rapport van BMC wordt immers gesteld dat nader onderzoek nodig is om een volledig beeId te
krijgen.
Wij voorzien bij uittreding van Leerdam en Zederik een (fors) finance& risico voor de achterblilvende
eigenaren van de Gemeenschappelijke Regelingen, waaronder de gemeenten uit de regio Drechtsteden.
Wij zijn van mening dat u in het herindelingsontwerp onvoldoende aandacht heeft voor de effecten die
optreden bij uittreding uit de gemeenschappelijke Regelingen binnen Zuid-Holland Zuid. Hiermee geeft u
een onvolledig beeld van het vraagstuk.
Dat. samen met de stelling in het rapport dat uittreding van Vianen uit Utrechtse verbanden goedkoper
zal zijn dan uittreding van Leerdam en Zederik uit Zuid-Hollandse verbanden, geeft ons voldoende
aanleiding om nadrukkelijk te vragen op korte termijn aanvullend onderzoek uit te laten voeren.
Conclusie
Wij zijn van mening dat het herindelingsontwerp op dit moment een te eenzijdig en onvolledig beeld geeft
en onderbouwing met onderzoeksresultaten ontbeert. Wij spreken onze nadrukkelijke wens en hoop uit
dat zow& op inhoudelijke als financiéle aspecten op korte termiln nader onderzoek wordt gedaan naar
effecten van uittreding alvorens wordt overgegaan tot definitieve besluitvorming.
Haogachtend,
hot rechtsted bestuur.
4
#

. M.J.A. van Bijnen M
secretaris
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Ons kenmerk
Onderwerp
hehnrichtingsontwerp
zienswijze
Zaak
Vijfheerenlanden
052318198

Uw brief

Datum
25 januan 2017

Geacht college,
Op 29 november 2016 is het herindelingsontwerp Vijfheerenlanden door de Gedupeerde Staten van
de provincie Utrecht vastgesteld, waarna het vanaf 1 december 2016 ter inzage is gelegd
Wij melden u dat wij er groot belang aan hechten dat de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden deel blijft
uitmaken van de provincie Zuid-Holland en verzoeken u hiermee rekening te houden.
Voor onze motivering verwijzen wij u naar de bijgevoegde zienswijze van de Drechtsteden, waarvan
wij per 1 januari 2018 deel uitmaken.

Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-G
de bur
de secretaris
,P1

/
7.
rs Robert 't Hoen MPM

Dirk Heijkoop

9
Postbus 1 3430 AA

Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nt

IBAN: W.49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G
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Concern

2 1 2 6. Cl. 217

Contactpersoon

Sarah van der Werf

Telefoon 14 030

E mail gerneenteginleutvegein.n1

20 januarl 2017

Provincie Utrecht

oatum

Gedeputeerde Staten

Kenmerk

ttU--‘7

Zaaknummer

Postbus 80300
3508 TH UTRECHT

Berichtnummer
Onderererp

Zenswilze
herindelingsontwerp
Vijfheererilanden

Geachte leden van de Gedeputeerde Staten,

VERZONDEN 2 4 JAN. 20f7

Op 1 december jl. ontvingen wt.) van u het hertndelingsontwerp Vtjfheerenlanden.
In het begeleidend schrijven nodigt u ons uit tot het indienen van een zienswijze
op het voorgenomen besluit. Van die gelegenhetd maken wij graag gebruik.
Als gemeente Nteuwegein hechten wij veel waarde aan regionale samenwerking.
We zien dat de samenwerking tussen de Utrechtse gemeenten in steeds sterkere
mate ons handelingsperspectief zal gaan bepalen. Ook Nieuwegein heeft daarom
alle belang bij een (daad)krachtige samenwerking binnen de Utrechtse regio. De
gemeente Vijfheerenlanden kan daar een goede bijdrage aan leveren.
Momenteel zijn wij op diverse gebieden al sterk verbonden met de gemeente
Vianen: binnen de U10-regio, tn Lekstroomverband, binnen de arbetdsmarktregio
en binnen de Veiligheidsregio is steeds sprake van een gezamenlijkheid in
opgaven op het gebied van wonen, werken, recreeren en veiligheid. We zien de
kwaliteiten van de nieuwe, groene, gemeente Vilfheerenlanden als duidelijk
complementair aan de regio Utrecht en hebben er alte vertrouwen in dat deze
laatste een positieve impuls zal krijgen door de toevoeging van een krachtige en
toekomstbestendige gemeente aan de zuidflank.
We wensen u veel wijsheid bij uw beslissing en volgen de vervolgstappen met
belangstelling.
Me1ertendelijke groet,
bt4gmeester en wethouders,

J

Liebregts

sec etaris

F.T.J.M. Backhuijs
burgemeester
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VERZONDEN l 7 JAN. 2017
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6 januan 2017

Uw bnef
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Uw kenmerk
Ons kenmerk

UIT-17-17363/Z-16-15016

Provincie Utrecht
College van Gedeputeerde Staten van Utrecht
Postbus 80300
C., A r-4
3508 TH UTRECHT G
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Contactpersoon : MA. Homrnes
Telefoonnummer

0345-634000

Bijlage(n)
Onderwerp

Reactie Henndelingsontwerp
Vilfheerenlanden

11111111111111111111 111111

Geacht college,
Wij hebben uw brief ontvangen waarin u ons op de hoogte stelt van de ter inzage legging van het
herindelingsontwerp Vijfheerenlanden Wij hebben kennis genomen van het herindelingsontwerp en het
bijlagenboek en geven in deze brief onze reactie hierop
Wij staan positief tegenover de voorgenomen fusie van Leerdam, Vianen en Zederik, zoals wij in ons
gesprek met de IPC reeds hebben aangegeven. In het herindelingsontwerp erkent u dat een
grensgemeente moet blijven samenwerken over grenzen heen. Dit grensontkennend samenwerken,
waann op inhoud wordt samengewerkt in netwerken en niet zozeer in 'juridisch onwrikbare
samenwerkingsverbanden. (pag.25), heeft ook de voorkeur voor Lingewaal. Wij willen daarbij wel
benadrukken dat voor de bestaande jundische samenwerkingsverbanden een passende oplossing
gevonden moet warden, waarbij niet enkele deelnemers onevenredig worden belast door de
bestuurlijke keuzes van andere deelnemers
Als laatste willen wij de deelnemende gemeenten nog veel succes wensen met het vervolg van het
herindelingstraject
Wij verwachten dat wij als Lingewaal en, na de voorgenomen fusie met Geldermalsen en Neerijnen, als
GNL-gemeente een positieve samenwerking met de gemeente Vijfheerenlanden kunnen bestendigen.
et vriendelijke groet,
eg&eester en wethouders van Lingewaal,

Gemeente
ir C Verwetj

Burgemeester
L.H.M van Ruljven-van Leeuwen

colt
Bank Nederiandse Gerneenten, IBAN rekeningnummer NL75 BNGH 0285 0090 60
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Nieuwegetn, 26 januari 2017
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Uw kenmerk:
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WIL/82212
Indiening zienswijze W1L met betrekking tot de herindeling Vijfheerenlanden

Geacht College van Gedeputeerde Staten,
Namens het algemeen en dagelijks bestuur van de uítvoeringsorganisatie Werk en lnkomen Lekstroom (WIL) doe
ik u bij deze onze zienswijze toekomen met betrekking tot de voorgenomen fusie van en herindeling van de drie
gemeenten Leerdam. Vianen en Zederik tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.
Om onze klanten naar vermogen te laten participeren en mee te laten doen in de samenieving is het noodzakelijk
dat wij deze missie kunnen realiseren met krachtige gemeenten. De nieuwe gemeente Vijfheerenlanden zal daar
naar ons idee nog beter toe in staat zijn dan de drie huidige afzonderlijk gemeenten. De beoogde fusie en
herindeling op zich is onzes inziens dan ook geen discussiepunt. De provinciale inbedding van de nieuw te
vormen gemeente is dat echter wel.
Wij zijn van mening dat ten principale de wens van de meerderheid van de dne gemeenteraden gevolgd zou
moeten worden en dat de overige gremia zich daarnaar voegen. Vanuit die optiek is plaatsing binnen de provincie
Utrecht vanzelfsprekend_ Helaas is die vanzelfsprekendheid niet afdoende en spitst de discussie zich nu toe op de
provinciale toedeling.
Kijken we vanuit de inhoud naar het vraagstuk van de provinciale inbedding. dan laat de praktijk zien dat voor de
meeste inwoners van de nieuwe gemeente de arbeidsmarktregio Utrecht-Midden de meest logische "werkplek" is.
Ook deze insteek maakt plaatsing binnen de provincie Utrecht vanzelfsprekend.
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Bladnummer 2'

Voor onze klanten is het van belang dat zij op het vlak van werk en inkomensondersteuning adequaat
ondersteund worden door WIL bij het naar vermogen werk maken van hun eigen perspectief. Voor ons betekent
dat wij steeds kijken naar alle mogelijke samenwerkingsverbanden die voor onze klanten het beste bieden. Waar
nodig en zinvol ook met aanpalende arbeidsmarktregio's en organisaties die daarin werkzaam zip Het grens
ontkennend samenwerken, zoals door de dhe afzonderlijke gemeenten nu wordt neergezet, past daarom goed bij
onze missie en visie.
Een nieuwe krachtige gemeente binnen ons werkgebied en ingebed binnen de provincie Utrecht kan voor onze
klanten een positief verschil maken. Vanuit die verwachting pleiten wij voor deze hehndeling en inbedding binnen
de provincie Utrecht.
Hoogachtend,
Dagelijks Bestuur Werk en Inkomen Lekstroom
Namens deze

(
Rob E r
Directeur Werk en lnkomen L

stroom
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GGD

regio Utrecht

College van gedeputeerde staten
Provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH UTRECHT

Kenmerk
Bijiagen
Datum
Onderwerp

: Uit-2017/06561/RvW
: 26 januari 2017
: Zienswijze herindelingsontwerp Vijfheerenlanden

Geachte College,
Met belangstelling heeft het dagelijks bestuur van GGD regio Utrecht (GGDrU)
kennisgenomen van het Herindelingsontwerp Vijfheerenlanden. Wij vinden de
samenvoeging van de drie gemeente een logische stap. Graag maken wij gebruik van de
mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op de voorgenomen herindeling.
Het bestuur van GGD regio Utrecht (GGDrU) neemt kennis van de wens en het
voornemen van de betrokken gemeenten om samen een nieuwe gemeente
Vijfheerenlanden te vormen. Wij zijn van opvatting dat de herindeling op zich geen
inhoudelijk effect sorteert op de vanwege de Wet publieke gezondheid (Wpg) en Wet
veiligheidsregio's (Wvr) verplichte taakstelling van GGDrU.
Zoals reeds eerder aangegeven gaat GGDrU er vanuit dan financiële consequenties,
zowel bij toe- als uittreding, beheersbaar zullen zijn onder de voorwaarde dat de
desbetreffende formatie dan wel medewerkers meegaan naar de GGD GR waarin
Vijfheerenlanden gaat participeren. GGDrU kan zich vinden in het streven om publieke
kosten te beperken, en gaat er wei van uit dat de met een in- en ontvlechting gepaard
gaande kosten (zowel inhoudelijke als bedrijfsvoering) niet ten laste komen van de
gemeenschappelijke regeling, dat wil zeggen: de overige deelnemende gemeenten.
Daarnaast willen wij uw aandacht vragen voor de positie van jeugdgezondheidszorg
(JGZ) in de nieuwe gemeente. De wetgever heeft bepaald dat jeugdgezondheidszorg een
gemeentelijke taak is en dat deze bij gekwalificeerde partijen kan worden
ondergebracht, niet noodzakelijkerwijs de GGD.
Alle gemeenten uit de regio Utrecht, met uitzondering van de stad Utrecht en Vianen,
hebben in de afgelopen jaren de keuze gemaakt om de jeugdgezondheidszorg voor 0-18
jarigen bij de GGD regio Utrecht te beleggen. Zij maken op dit moment de keuze om
deze geheel ontschot op te nemen in de gemeenschappelijke regeling en te financieren
middels een inwonersbijdrage. Naar verwachting leidt dit nog in 2017 tot een wijziging
van de gemeenschappelijke regeling.
Thans hebben de gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik de JGZ 0-4, de
consultatiebureaus, belegd bij Rivas en de zorg voor 4-18 jarigen bij de respectievelijke
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regio Utrecht

GGD. Wij achten deze scheiding in de uitvoering van de zorg voor 0-18 jarigen vanuit
inhoudelijke overwegingen niet wenselijk, de voornoemde keuze onderschrijft dit. De
gemeente Vianen heeft zich omwille van het proces van gemeentelijke herindeling
vooralsnog afzijdig gehouden van de beweging van de Midden-Nederland gemeenten. Nu
duidelijk is hoe de heringedeelde gemeente bestuurlijk wordt ingebed betekent dit dat
wij voor de nieuwe gemeente nu aandringen op een keuze voor de uitvoering van de
gehele jeugdgezondheidszorg door één organisatie per de datum van herindeling voor
de nieuwe gemeente, zodat een overgang zo goed mogelijk kan worden voorbereid.
Alles afwegende en gelet op de Wpg in samenspraak met de Wvr, en met nadruk
wijzend op ons standpunt betreffende de financiën en de jeugdgezondheidszorg, kunnen
wij het voorliggende voorstel ondersteunen en medewerking verienen aan het
vervoigproces.
Met vrien -lijke groet,
Namens h

dagelijks bestuur van GGD regio Utrecht

drs. Nico) e A.M. Rigter
directeu
blieke gezondheid

j

23 Unieke zienswijzen inwoners, bedrijven en
t/m maatschappelijke organisaties
204.
Bijlagenboek
Zienswijzen Vijfheerenlanden
Behorende bij Reactienota Vijfheerenlanden

Formulier-kenmerk: 47058184

PROVI
INDIENEN DIGITALE ZIENSWIJZE
Wanneer u (als particulier, bedrijf of instelling) een opmerking heeft over of het niet eens bent met een ontwerpbesluit van de pro‘,
gevallen een zienswijze (soms ook 'opmerking genoemd) indienen.
Meestal mogen alleen belanghebbenden een zienswijze indienen. Soms worden ook anderen in de gelegenheid gesteld een zier
geval is, wordt dat duidelijk vermeld bij het ontwerpbesluit.
Een zienswijze indienen kan tijdens de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt. Het indienen van een zienswijze kan zowel
digitaal).
Zodra de termijn dat het ontwerpbesluit ter inzage heeft gelegen, voorbij is, neemt het provinciebestuur een definitief besluit. De ii
betrokken bij de besluitvorming.
Indieners van zienswijzen ontvangen altijd bericht over de besluitvorming. Vaak worden de genomen besluiten ook algemeen bek
kranten, correspondentie, etc.).
Bij het definitieve besluit wordt vermeld of daartegen nog rechtsmiddelen (bezwaar of beroep) ingezet kunnen worden, bij welke ii

Wat is het onderwerp van de digitale zienswijze? Herindelingsontwerp Vigheerenlanden

Datum van het besluit

29-11-2016

Hoe dient u dit formulier in?

Als particulier

Titel

De heer

Voornaam / voorletters
Achternaam

Postcode, huisnummer en toevoeging
Straat
Plaats

Telefoonnumrner
E-mailadres

Hoe wil u onze reactie ontvangen?

Per e-mail

Geef uw reactie
Als oud-inwoner van Leerdam was ik verbaasd te lezen dat Leerdam wordt
overgeheveld van de provincie Zuid-Holland naar de provincie Utrecht. lk leg mijn
kinderen altijd uit dat ik nu in Gelderland woon, maar van oorsprong Hollander
ben. Leerdam is immers van oudsher een Hollandse stad. lk was dan ook
benieuwd naar uw overwegingen ten aanzien van dit soort emotionele en
historische argumenten. Tot mijn verbazing gaat u daar in uw stuk helemaal niet
op in. lk vraag u dan ook uw besluit te heroverwegen en daarbij aandacht te
besteden aan de gevoelens van de inwoners van het gebied en de historische
ligging van de Vigheerenlanden in het graafschap Holland.
Los daarvan raad ik u zeer aan om uw ambtenaren naar een schrijfcursus te
sturen. Uw ambtenaren moeten vooral leren vaker in de bedrijvende vorm te
schrijven. Dat zou uw beleidsvoornemen een stuk leesbaarder maken.
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Formulier-kenmerk: 47148325

PROVI
INDIENEN DIGITALE ZIENSWIJZE
Wanneer u (als particulier, bedrijf of instelling) een opmerking heeft over of het niet eens bent met een ontwerpbesluit van de pro‘,
gevallen een zienswijze (soms ook 'opmerking genoemd) indienen.
Meestal mogen alleen belanghebbenden een zienswijze indienen. Sams worden ook anderen in de gelegenheid gesteld een zier
geval is, wordt dat duidelijk vermeld bij het ontwerpbesluit.
Een zienswijze indienen kan tijdens de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt. Het indienen van een zienswijze kan zowel
digitaal)
Zodra de termijn dat het ontwerpbesluit ter inzage heeft gelegen, voorbij is, neemt het provinciebestuur een definitief besluit. De ii
betrokken bij de besluitvorming.
Indieners van zienswijzen ontvangen altijd bericht over de besluitvorming. Vaak worden de genomen besluiten ook algemeen bek
kranten, correspondentie, etc.).
Bij het definitieve besluit wordt vermeld of daartegen nog rechtsmiddelen (bezwaar of beroep) ingezet kunnen worden, bij welke ii

Wat is het onderwerp van de digitale zienswijze? Herindelingsontwerp Vijfheerenlanden

Datum van het besluit

29-11-2016

Kenmerk van het besluit

Herindeling vijfheerlanden

Hoe dient u dit formulier in?

Als particulier

Titel
Voornaam / voorfetters
Achternaam

Postcode, huisnummer en toevoeging
Straat
Plaats

Telefoonnummer
E-mailadres

De heer

Hoe wil u onze reactie ontvangen?

Per e-mail

Geef uw reactie
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij geef ik mijn zienswijze op het herindelingsontwerp van de nieuw te vormen
gemeente Vijfheerenlanden. In het ontwerp staat dat de gemeenten moeten laten
doen naar het maatschappelijk draagvlak onder de bewoners. Nu vind de
gemeente Leerdam dat zij dit al heeft gedaan in het voorgaande jaar. Dit is
vreemd omdat men praat over het draagvlak van dit plan welke pas in november
2016 is vastgesteld. lk merk dat de gemeente Leerdam de inwoners dom probeert
te houden. Zo weinig mogelijk informatie en dan klaagt ook niemand. De
bewoners weten echter niet dat het om meer gaat dan een streepje op de kaart.
Politie, ambulance, brandweer enz enz. AIles wordt anders en daar wordt bewust
niet over gecommuniceerd. Gelet op het feit dat de gemeente het draagvlak moet
meten, betreffende dit plan, zou ik voorstander zijn van een eerlijke peiling onder
de bewoners betreffende de provinciekeuze. Daarom zou een referendum een
optie zijn en een goede uitleg van de voor- en nadelen ook. lk merk in de media
dat se gemeente zijn inwoners wilt laten geloven dat de keuze al gemaakt is.
Nergens wordt echter verwezen naar de mogelijkheid tot een zienswijze en het
onderzoek naar het draagvlak. Volgens mij wonen wij in een democratisch
Nederland en niet in een communistisch land. lndien men de inwoners van de
domme blijft houden lijkt het echter wel een communistisch land. Zelf ben ik
agent en ons team moet ongeveer 40 man verplaatsen. Het is dus niet alleen het
verplaatsen van een provinciegrens.
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Formulier-kenmerk: 47150346

PROVI
INDIENEN DIGITALE ZIENSWIJZE
Wanneer u (als particulier, bedrijf of instelling) een opmerking heeft over of het niet eens bent met een ontwerpbesluit van de pro‘,
gevallen een zienswijze (soms ook 'opmerking genoemd) indienen.
Meestal mogen alleen belanghebbenden een zienswijze indienen. Soms worden ook anderen in de gelegenheid gesteld een zier
geval is, wordt dat duidelijk vermeld bij het ontwerpbesluit.
Een zienswijze indienen kan tijdens de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt. Het indienen van een zienswijze kan zowe
digitaal).
Zodra de termijn dat het ontwerpbesluit ter inzage heeft gelegen, voorbij is, neemt het provinciebestuur een definitief besluit. De
betrokken bij de besluitvorming.
indieners van zienswijzen ontvangen altijd bericht over de besluitvorming. Vaak worden de genomen besluiten ook algemeen bek
kranten. correspondentie, etc.).
Bij het definitieve besluit wordt vermeld of daartegen nog rechtsmiddelen (bezwaar of beroep) ingezet kunnen worden, bij welke ii

Wat is het onderwerp van de digitale zienswijze? Hehndelingsontwerp Vijfheerenianden

Als particulier

Hoe dient u dit formulier in?

Titel
Voornaam / voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam

Postcode, huisnummer en toevoeging
Straat
Plaats

Telefoonnummer
E-mailadres

De heer

Hoe wil u onze reactie ontvangen?

Per post

Geef uw reactie
Graag zou ik een referendum onder de ingezetene van Leerdam gezien ik denk
dat het huidige bestuur zonder draagvlak een beslissing heeft genomen. lk ben
dan ook tegen de nieuwe gemeente in de orovincie Utrecht.

Formulier-kenmerk: 47149348

PROVI
INDIENEN DIGITALE ZIENSWIJZE
Wanneer u (als particulier, bedrijf of instelling) een opmerking heeft over of het niet eens bent met een ontwerpbesluit van de pro‘,
gevallen een zienswijze (soms ook 'opmerking genoemd) indienen.
Meestal mogen alleen belanghebbenden een zienswijze indienen. Soms worden ook anderen in de gelegenheid gesteld een zier
geval is, wordt dat duidelijk vermeld bij het ontwerpbesluit.
Een zienswijze indienen kan tijdens de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt. Het indienen van een zienswijze kan zowe
digitaal).
Zodra de termijn dat het ontwerpbesluit ter inzage heeft gelegen, voorbij is, neemt het provinciebestuur een definitief besluit. De ii
betrokken bij de besluitvorming.
Indieners van zienswijzen ontvangen altijd bericht over de besluitvorming. Vaak worden de genomen besluiten ook algemeen bek
kranten, correspondentie, etc.).
Bij het definitieve besluit wordt vermeld of daartegen nog rechtsmiddelen (bezwaar of beroep) ingezet kunnen worden, bij welke ii

Wat is het onderwerp van de digitale zienswijze? Politre moet in ZH blijven

Datum van het besluit

05-12-2016

Kenmerk van het besluit

Besluit is genomen zonder de
bewoners hierbij te betrekken

Hoe dient u dit formulier in?

Als particulier

Titel
Voornaam / voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam

Postcode, huisnummer en toevoeging
Straat
Plaats

E-mailadres

Mevrouw

Hoe wil u onze reactie ontvangen?

Per e-mail

Geef uw reactie
De gemeente leerdam heeft de bewoners niet geraadpleegd over de keuze van de
provincie. lk vínd dat bewoners hierbij betrokken moeten worden. Het gaat ons
wei aan.
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Formulier-kenmerk: 47179415

PROVI
INDIENEN DIGITALE ZIENSWIJZE
Wanneer u (als particulier, bedrijf of instelling) een opmerking heeft over of het niet eens bent met een ontwerpbesluit van de pro‘d
gevallen een zienswijze (soms ook 'opmerking" genoemd) indienen.
Meestal mogen alleen belanghebbenden een zienswijze indienen. Soms worden ook anderen in de gelegenheid gesteld een zier
geval is, wordt dat duidelijk vermeld bij het ontwerpbesluit.
Een zienswijze indienen kan tijdens de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt. Het indienen van een zienswijze kan zowei
digitaal).
Zodra de termijn dat het ontwerpbesluit ter inzage heeft gelegen, voorbij is, neemt het provinciebestuur een definitief besluit. De ii
betrokken bij de besluitvorming.
indieners van zienswijzen ontvangen altijd bericht over de besluitvorming. Vaak worden de genomen besluiten ook algemeen bek
kranten, correspondentie, etc.).
Bij het definitieve besluit wordt vermeld of daartegen nog rechtsmiddelen (bezwaar of beroep) ingezet kunnen worden, bij welke fi

Wat is het onderwerp van de digitale zienswijze? Herindelingsontwerp Vijfheerenlanden

Als particulier

Hoe dient u dit formulier in?

Titel
Voornaam / voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam

Postcode, huisnummer en toevoeging
Straat
Plaats

Telefoonnummer
E-mailadres

De heer

Hoe wil u onze reactie ontvangen?

Per e-mail

Geef uw reactie
Mijn grote bezwaar is dat de Alblasserwaard opgesplitst wordt in 2 provincies.
Laat de Vijfheerenlanden naar Utrecht gaan, met als grens het Merwedekanaal (
vanaf Meerkerk richting Gorinchem) en de Zouwendijk (vanaf Meerkerk hchting
Ameide). Laat dan Meerkerk, Ameide en Tienhoven aansluiten bij de nieuw te
vormen gemeente van Giessenlanden en Molenwaard. Dan blijft de
Alblasserwaard één geheel.

Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Meerkerk, 30-12-2016
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het

gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht kornt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstancl zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De partij waar ik op gesternd heb bij de verkiezingen van de gemeenteraad
in maart 2014 heeft voor provincie Utrecht gekozen. Ik ben het daar niet
mee eens: mijn provinciekeuze is Zuid-Holland.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies.
Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of Ijsselstein. Ik wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, orn hier niet in meegezogen te worden. Ik
wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De kernen van Meerkerk, Arneide en Tienhoven liggen in de
Alblasserwaard en dat moet één geheel met Zuid-Holland blijven.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,
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Formulier-kenmerk: 47192538

PROVI
INDIENEN DIGITALE ZIENSWIJZE
Wanneer u (als particulier, bedríjf of instelling) een opmerking heeft over of het niet eens bent met een ontwerpbesluit van de pro‘,
gevallen een zienswijze (soms ook 'opmerking genoemd) indienen.
Meestal mogen alleen belanghebbenden een zienswijze indienen. Soms worden ook anderen in de gelegenheid gesteld een zier
gevai is, wordt dat duidelijk vermeld bij het ontwerpbesluit.
Een zienswijze indienen kan tijdens de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt. Het indienen van een zienswijze kan zowel
digitaal).
Zodra de termijn dat het ontwerpbesluit ter inzage heeft gelegen. voorbij is. neemt het provinciebestuur een definitief besluit. De ii
betrokken bij de besluitvorming.
indieners van zienswijzen ontvangen altijd bericht over de besluitvorming. Vaak worden de genomen besluiten ook algemeen bek
kranten, correspondentie, etc.).
Bij het definitieve besluit wordt vermeld of daartegen nog rechtsmiddelen (bezwaar of beroep) ingezet kunnen worden, bij welke ii

Wat is het onderwerp van de digitale zienswijze? Herindelingsontwerp Vigheerenlanden

Als particulier

Hoe dient u dit formulier in?

Titel

Mevrouw

Voornaam / voorietters
Achternaam

Postcode, huisnummer en toevoeging
Straat
Plaats

E-mailadres

Hoe wil u onze reactie ontvangen?

Geef uw reactie

Per e-mail

lk denk dat bij nood het te lang duurt voor dat de hulpdiensten hier zijn vanuit
Utrecht.

Formulier-kenmerk: 47202931

PROVI
INDIENEN DIGITALE ZIENSWIJZE
Wanneer u (als particulier, bedrijf of instelling) een opmerking heeft over of het niet eens bent met een ontwerpbesluit van de pro\..
gevallen een zienswijze (soms ook 'opmerking genoemd) indienen.
Meestal mogen alleen belanghebbenden een zienswijze indienen. Soms worden ook anderen in de gelegenheid gesteld een zier
geval is, wordt dat duidelijk vermeld bij het ontwerpbesluit.
Een zienswijze indienen kan tijdens de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt. Het indienen van een zienswijze kan zowel
digitaal)
Zodra de terrnijn dat het ontwerpbesluit ter inzage heeft gelegen, voorbij is, neemt het provinciebestuur een definitief besluit. De ii
betrokken bij de besluitvorming.
Indieners van zienswijzen ontvangen altijd bericht over de besluitvorming. Vaak worden de genomen besluiten ook algemeen bek
kranten, correspondentie, etc.).
Bij het definitieve besluit wordt vermeld of daartegen nog rechtsmiddelen (bezwaar of beroep) ingezet kunnen worden, bij welke ii

Wat is het onderwerp van de digitale zienswijze? Herindelingsontwerp Vijfheerenlanden

Hoe client u dit formulier in?

Titel

Als particulier

De heer

Voornaam / voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam

Postcode, huisnummer en toevoeging
Straat
Plaats

Telefoonnummer
E-mailadres

a

Hoe wil u onze reactie ontvangen?

Per e-mail

Geef uw reactie
Gemeenten in de Alblasserwaard laten blijven waar ze thuishoren, in de Waard.
Gemeente in de Vijfheerlanden bij Utrecht voegen.
lk voel en ben een Hollander, geen Utrechter.
Ander punt is dat onze kosten in Zederik flink gaan stijgen

Formulier-kenmerk: 47415048

PROVI
INDIENEN DIGITALE ZIENSWIJZE
Wanneer u (als particulier, bedrijf of instelling) een opmerking heeft over of het niet eens bent met een ontwerpbesluit van de pro‘,
gevallen een zienswijze (soms ook 'opmerking genoemd) indienen.
Meestal mogen alleen belanghebbenden een zienswijze indienen. Soms worden ook anderen in de gelegenheid gesteld een zier
geval is, wordt dat duidelijk vermeld bij het ontwerpbesluit.
Een zienswijze indienen kan tijdens de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt. Het indienen van een zienswijze kan zowei
digitaal).
Zodra de terrnijn dat het ontwerpbesluit ter inzage heeft gelegen, voorbij is, neemt het provinciebestuur een definitief besluit. De ii
betrokken bij de besluitvorming.
Indieners van zienswijzen ontvangen altijd bericht over de besluitvorming. Vaak worden de genomen besluiten ook algemeen bek
kranten, correspondentie, etc.).
Bij het definitieve besluit wordt vermeld of daartegen nog rechtsmiddelen (bezwaar of beroep) ingezet kunnen worden, bij welke ìi

Wat is het onderwerp van de digitale zienswijze? Herindelingsontwerp Vijfheerenlanden

Datum van het besluit

29-11-2016

Hoe dient u dit formulier in?

Als particulier

Titel

De heer

Voornaam / voorletters
Achternaam

Postcode, huisnummer en toevoeging
Straat
Plaats

E-mailadres

Hoe wil u onze reactie ontvangen?

Per e-mail

Geef uw reactie
Geachte heer, mevrouw,
Het proces om te komen tot de herindeling van de gemeente Vijfheerenlanden is
een bijzondere. Het verbaasd rnij in de eerste plaats ten zeerste dat provincie
Utrecht de leiding heeft gekregen in dit proces. lk kan me niet aan de indruk
onttrekken dat dit met 'enige voorbedachte rade bewust bij de provincie Utrecht is
geparkeerd. Uiteraard zal er vervolgens dan ook niet door Utrecht op aangestuurd
worden dat de nieuwe gemeente bij Zuid-Holland gaat horen.
Bijzonder verrast ben ik dan ook na het lezen van het uitgangspunt voor de
provincie Utrecht dat zij de voorkeur volgt van de meerderheid van de gemeenten,
overeenkomstig de opvatting van de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkrelaties, dat herindeling zoveel mogelijk 'van onderop' tot stand komen
en in lijn zijn met de democratische beginselen. Exact op dit punt is het natuurlijk
misgegaan. Het is voor de provincie Utrecht erg makkelijk om in te haken op
datgene wat ze op een presenteerblaadje wordt aangereikt. Om dan -hoe
makkelijk kun je het jezelf maken- simpelweg maar uit te gaan van 'de
meerderheid van de gemeenten'. Om over de inhoud van het herindelingsontwerp
niet te spreken, dat ligt meer in de lijn van 'de slager keurt zijn eigen vlees'.
Natuurlijk wordt dat door de provincie Utrecht volledig naar de hand en in de
richting van de provincie Utrecht geschreven.
lk ben erg teleurgesteld over het proces. Daar waar in de gemeente Zederik
absoluut geen meerderheid is voor de provinciekeuze voor de provincie Utrecht.
De meerderheid van de Zederikse gemeenteraad kiest niet voor de provincie
Utrecht. De gemeenteraad als afspiegeling van de burgers van de gemeente
Zederik. De grote meerderheid van de burgers in Zederik kiest niet voor provincie
Utrecht. Het is het geluid wat duidelijk wordt gehoord in Zederik en de onmacht
die overheerst. Er is dus absoluut geen sprake van een opvatting die zoveel
mogelijk van onderop tot stand komt en zeker niet conform democratische
beginselen. lk zou het eerder bestempelen als misvatting, en het duidelijk niet
horen van de burgers van de gemeente Zederik, indien dit uw uitgangspunt als
provincie Utrecht betreft.
Om daaraan toe te voegen, ik lees in het herindelingsontwerp dat de burgers van
Zederik persoonlijk door burgemeester van Ee zijn aangeschreven en
aangesproken. Dat hieruit zou blijken dat de burgers van Zederik een fusie tussen
drie gemeenten als natuurlijk beschouwen, dat kan ik niet ontkennen. Maar dit
geeft zeer zeker niets aan over de provinciekeuze, die dus duidelijk anders ligt
dan in uw stuk tot uitdrukking komt.
Kortom, het herindelingsontwerp dat voorligt beschouw ik als eenrichtingsverkeer.
waarin absoluut niet de stem van de Zederikse burger in doorklinkt. In
tegenstelling zelfs. het voelt als het doordrukken van een vooropgezet plan,
waarin burgers geen invloed hebben.
lk zie uw reactie graag tegemoet. Waarvoor dank.
Met vriendelijke groet,

•=1

Formulier-kenmerk: 47479954

PROVI
INDIENEN DIGITALE ZIENSWIJZE
Wanneer u (als particulier, bedrijf of instelling) een opmerking heeft over of het niet eens bent met een ontwerpbesluit van de pro‘,
gevallen een zienswijze (soms ook 'opmerking genoemd) indienen.
Meestal mogen alleen belanghebbenden een zienswijze indienen. Soms worden ook anderen in de gelegenheid gesteld een zier
geval is. wordt dat duidelijk vermeld bij het ontwerpbesluit.
Een zienswijze indienen kan tijdens de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt. Het indienen van een zienswijze kan zowe
digitaal).
Zodra de termijn dat het ontwerpbesluit ter inzage heeft gelegen, voorbij is, neemt het provinciebestuur een definitief besluit. De ii
betrokken bij de besluitvorming.
Indieners van zienswijzen ontvangen altijd bericht over de besluitvorming. Vaak worden de genomen besluiten ook algemeen bek
kranten, correspondentie, etc.).
Bij het definitieve besluit wordt vermeld of daartegen nog rechtsmiddelen (bezwaar of beroep) ingezet kunnen worden, bij welke ii

Wat is het onderwerp van de digitale zienswijze? Herindelingsontwerp Vijfheerenlanden

Als particulier

Hoe dient u dit formulier in?

Titel
Voornaam / voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam

Postcode, huisnummer en toevoeging
Straat
Plaats

Geef uw reactie
Heer, mevrouw,

De heer

Nu de het herindelingsontwerp Vijfeerenlanden ter verdere besluitvorming voorligt,
zullen de gemeenten Leerdam. Vianen en Zederik weldra een gemeente gaan
vormen. Het is mij daarbij bekend dat gemeente Vianen financieel aansprakelijk
is voor de claim inzake 'Niemans Beton'. Dit leidt dus tot financiële
consequenties voor gemeente Vianen. Wat zijn hiervan de financiële gevolgen
voor de gemeente Zederik en/of gemeente Leerdam en/of haar inwoners? lndien
dit voor Zederik en/of Leerdam en /of haar inwoners ook maar enigszins tot
financiële consequenties leidt maak ik zeer ernstig bezwaar.
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Formulier-kenmerk: 47496302

PROVI
INDIENEN DIGITALE ZIENSWIJZE
Wanneer u (als particulier, bedrijf of instelling) een opmerking heeft over of het niet eens bent met een ontwerpbesluit van de pro‘,
gevallen een zienswijze (soms ook 'opmerking genoemd) indienen.
Meestal mogen alleen belanghebbenden een zienswijze indienen. Soms worden ook anderen in de gelegenheid gesteld een zier
geval is, wordt dat duidelijk vermeld bij het ontwerpbesluit.
Een zienswijze indienen kan tijdens de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt. Het indienen van een zienswijze kan zowei
digitaal).
Zodra de termijn dat het ontwerpbesluit ter inzage heeft gelegen, voorbij is, neemt het provinciebestuur een definitief besluit. De ii
betrokken bij de besluitvorming.
Indieners van zienswijzen ontvangen altijd bericht over de besluitvorming. Vaak worden de genomen besluiten ook algemeen bek
kranten, correspondentie, etc.).
Bij het definitieve besluit wordt vermeld of daartegen nog rechtsmiddelen (bezwaar of beroep) ingezet kunnen worden, bij welke

Wat is het onderwerp van de digitale zienswijze? Herindelingsontwerp Vijfheerenlanden

Als particulier

Hoe dient u dit formulier in?

Titel

De heer

Voornaam / voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam

Postcode, huisnummer en toevoeging
Straat
Plaats

E-mailadres

Hoe wil u onze reactie ontvangen?

Per e-mail

Geef uw reactie
Graag dien ik mijn zienswijze in over het herindelingsontwerp voor de beoogde
gemeente Vijfheerenlanden. Als inwoner van de huidige gemeente Zederik voel ik
mij hier zeer ontevreden over. Het herindelingsontwerp is mij veel te optimistisch
met betrekking tot herindeling en met betrekking tot een keuze voor de provincie
Utrecht. Datzelfde geldt voor het rapport van CodeSamen. Mij bekruipt het gevoel
dat deze documenten niet objectief zijn. Blijkens deze documenten staat allang
buiten kijf dat er überhaupt heringedeeld moet worden, want die vraag wordt niet
meer gesteld. Wat betreft de provinciekeuze wordt Utrecht uitgebreid
opgehemeld, terwijl argumenten in het voordeel van Zuid-Holland slechts ruimte
krijgen in de marge, waarbij ze in het herindelingsontwerp ook nog eens simpel
worden samengevat om uiteindelijk alleen twee kernargumenten te noemen. De
optie Zuid-Holland is dus nooit serieus overwogen. Zowel het rapport van
CodeSamen als het herindelingsontwerp zijn van meet af aan gericht op een
keuze voor Utrecht. Beschouwende het rapport van CodeSamen als een
onderzoek naar de argumenten om voor Utrecht te kiezen, vind ik dat er nu ook
een onderzoek moet komen dat zich richt op een keuze voor Zuid-Holland. Pas
dan is er sprake van een level playing field en kan er een eerlijke keuze worden
gemaakt.
Eén van de argumenten die in het herindelingsontwerp worden genoemd voor een
verhuizing naar Utrecht, is het feit dat pendelstromen zich op Utrecht richten. Dit
argument vind ik veel te kort door de bocht. Er wordt namelijk niet ingegaan op de
grondslag van deze richting van pendelstromen. Als, afgezien van buurtbussen.
daadwerkelijk elke buslijn in deze drie gemeenten te herleiden is tot Utrecht, is
het niet verwonderlijk dat de pendelstromen ook die kant op gaan. De
pendelstromen zouden er heel anders uitzien als de buslijnen waren gericht op
Breda, Dordrecht of Rotterdam. Pendelstromen worden niet gevorrnd door de
pendelaars, maar door de manier waarop pendelstromen zijn georganiseerd. En
daar moeten wij als burgers het maar mee doen.
Verder is het een grote illusie om te denken dat die pendelstromen in Utrecht
ophouden, en daaruit te concluderen dat wij gericht zijn op Utrecht. lk kan u
vertellen dat voor de meesten van ons Utrecht niet meer is dan een
overstapstation. Veel scholieren studeren in Ede, Amersfoort en Gouda, en veel
universitaire studenten studeren op andere universiteiten dan de UU. Het deel dat
daadwerkelijk in Utrecht moet zijn, is naar mijn indruk erg klein. Waar het op
neerkomt, is dat die pendelstromen dus totaal niets zeggen over een
veronderstelde gerichtheid op Utrecht. Die gerichtheid is voor het overgrote deel
namelijk non-existent.
lets waar in het herindelingsontwerp helemaal geen aandacht aan wordt besteed,
is het feit dat de kernen die nu in Zederik liggen, het onderspit zullen gaan delven
in de nieuw te vormen gemeente. Daar heeft u ongetwijfeld allerlei leuke
bureaucratische antwoorden op, met gelikte toekomstpraatjes en prachtige
garanties. Maar u en ik kunnen op onze klompen aanvoelen dat het gewoon de
waarheid is. Vianen en Leerdam zullen de toekomstige gemeenteraad domineren.
Vianen en Leerdam zullen tevens de beloofde economische vooruitgang naar zich
toe trekken. En in Zederik hebben we het nakijken. Dan kunnen er nog zulke
mooie garanties gegeven worden; ook in het herindelingsontwerp wordt
gerefereerd aan 'behoud van de identiteit en vitaiiteit van elke kern. Maar de
praktijk zal anders zijn, daar hoeft niemand voor gestudeerd te hebben. Tekenend
hiervoor zijn ook de gebruikte foto's in het herindelingsontwerp. De kemen van
Leerdam en Vianen zijn regelmatig te zien, maar Zederik telt alleen voor het
groen. De Zederikse kernen tellen niet mee. Het is subtiel, en waarschijnlijk niet
bewust, maar het is wel tekenend.
Daar komt bij dat de kans dat het nieuwe gemeentebestuur zich zal vestigen op
Zederiks grondgebied, nihil is. Voor een bezoek aan het gemeentehuis zullen we
een flinke rit moeten maken, zeker als het gaat om inwoners van Ameide en
Tienhoven.
Tevens wordt in het herindelingsontwerp voorspeld dat de woonlasten voor
inwoners van Zederik fors zullen stijgen. Daar zitten we niet bepaald op te
wachten.
Verder zullen voordelen die Zederik voor ondernemers nu heeft ten opzichte van
Vianen en Leerdarn, wegvallen, waardoor bedrijven die zich in Vijfheerenlanden
willen vestigen. vrijwel automatisch terechtkomen in Vianen of Leerdam

aangezien de Zederikse kernen geen aantrekkelijke vestigingsplaats zijn. Vianen
en Leerdam zullen dus ook de werkgelegenheid opslokken.
En ten slotte worden we ook nog opgezadeld met schulden van Vianen en
Leerdam.
Herindeling is voor inwoners van Zederik dus helemaal geen vooruitgang. En dat
beseffen ze ook.
Wat ik nog het meest ernstig vind. is wat u schrijft over maatschappelijk
draagvlak in Zederik. U schrijft dat een fusie als natuurlijk wordt gezien. Dat is
werkelijk de grootste kolder die ik ooit heb gelezen. lk heb zelf één van de
informatiebijeenkomsten bijgewoond. Het protest was groot. In het
herindelingsontwerp doet u dat af als een levendige discussie'. Het was geen
levendige discussie. Het was een roep van burgers om af te zien van een keuze
voor Utrecht en van een herindeling 0berhaupt, tegenover een College van B en W
dat hier geen ander antwoord op wist te formuleren dan nietszeggende garanties,
goedmakertjes en verdraaiingen van argumenten om zo toch bij Utrecht uit te
komen. Het is walgelijk hoe hiermee door de gemeente en in het
herindelingsontwerp wordt omgegaan. Er is in Zederik geen maatschappelijk
draagvlak voor herindeling, en al helemaal niet voor een verhuizing naar Utrecht. lk
wil dat u dat serieus neemt en niet wederom afdoet met mooie praatjes.
Hieronder een aantal linkjes die de onvrede duidelijk maken:
http://www.ad.nllutrechtliets-wat-niks-gemeen-heeft-kan-nooit-vitaalworden-a5786e76/
http://www.ad.nl/utrecht/spanning-rondom-fusiegemeentevijfheerenlanden-ace7d62f/
Ook in Leerdam zijn de inwoners niet bepaald enthousiast:
http://www.ad.nl/rivierenland/keuvelen-aan-koffiekar-over-toekomstvijfheerenlanden-aed8e426/
En Zuid-Hollandse buurgemeenten zijn pertinent tegen:
http://www.hetkontakt.nl/regio/alblasserwaard/algemeen/110319/van-der-borgvijfheerenlanden-en-alblasserwaard-moeten-verbonden-blijvenhttp://www.hetkontakt.nl/regio/alblasserwaard/algemeen/110282/b-w-gorinchemlaat-zich-horen-vijfheerenlanden-hoort-bij-zuid-hollandhttp://www.hetkontakt.nl/regio/alblasserwaard/algemeen/49118/vrees-voor-breukin-de-polder
http://www.hetkontakt.nl/regio/alblasserwaard/politiek/47479/van-der-borg-ik-zieniets-in-vlucht-vijfheerenlanden-naar-utrecht-?redir
Ook fracties van de provincie Zuid-Holland leveren terechte kritiek:
http://www.hetkontakt.nl/regio/leerdam/algemeen/109266/vvd-utrecht-doet-vaagrichting-leerdam-en-zedehk-?redir
Het is duidelijk dat er van alle kanten zeer veel kritiek is op de gang van zaken,
op de koers van deze zaken en op genomen beslissingen. Het maatschappelijk
draagvlak is in Zederik niet aanwezig en in Leerdam dubieus. Al deze signalen
tonen aan dat u niet op deze voet verder kunt gaan. Het herindelingsontwerp
zoals het er ligt is een lachertje en het lijkt me daarom het best als er een nieuw
ontwerp wordt opgesteld, met volledige inforrnatie en vooral ook eerlijke
informatie. De bureaucratie is misschien gericht op Utrecht, maar de burgers zijn
dat niet. En het zijn de burgers die tellen. Handel daar dan ook naar.
We zijn Hollanders, en dat zijn we altijd al geweest. De bisschop van Utrecht
heeft tevergeefs vele keren geprobeerd om Ameide van Holland af te pakken,
maar dat is hem niet gelukt. En het is zeker niet de bedoeling dat de provincie
Utrecht dat nu wel lukt. Er is historisch gezien geen enkele reden om naar
Utrecht te gaan, en de inwoners willen het ook niet. Dan kunnen er
honderdduizend leuke voordeeltjes zijn in Utrecht, maar het zal ons niet
overhalen. Zet alstublieft de illusie uit uw hoofd dat we gericht zijn op Utrecht,
want dat zijn we niet. In orde van grootte zijn we gericht op Gorinchem, Dordrecht
en Rotterdam. Utrecht is slechts een overstapstation dat we genoodzaakt zijn om
te gebruiken omdat het openbaar vervoer zo georganiseerd is. De inwoners van
Zederik zijn altijd duidelijk geweest in hun protest tegen herindeling en tegen
Utrecht. Er wordt echter niet naar geluisterd. En dat moet u nu eens wel doen.
Het is óf Zuid-Holland, óf geen herindeling. Neem die optie eens een keer serieus.
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Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Hei-en Boeicop, 28-12-2016
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland (zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden in de
provincie Utrecht komt te liggen. lk ben het daar niet mee eens. lk verzoek u daarom in het herindelingsadvies
op te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de
bevolking van beide gebieden heeft veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud onze eigenheid dat de gemeenten in deze gebieden nauw blijven
samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals
bijvoorbeeld voor de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een blijvende intensieve
samenwerking ais AV- regio en dat kan alleen als de AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het is dan logisch dat de ene gemeente
uit Utrecht zich aansluit bij de twee gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te
maken van de Utrechtse samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee andere
gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken kost minder dan twee losmaken. lk vind
daarom dat u beter kunt kiezen voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er niets voor om te stemmen voor en
bestuurd te worden door het provinciebestuur van Utrecht.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als
enige Utrechtse gemeente in het gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur juist
eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie Utrecht ligt. Dat bereiken we als de
gemeente Vijfheerenlanden in Zuid-Holland komt te liggen.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de veiligheid in de regio af. Naar
verwachting wordt de politiepost Gorinchem dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit.
Het is ook zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt bediend. Het waterschap
heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht gebracht.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002
in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. lk vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de ontwikkeling van de economie in
Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is. lk wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies. Denk bijvoorbeeld aan een fusie
tussen de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of Ilsselstein. Ik wil dat we met het oog op de verschillen, op afstand blijven, om
hier niet in meegezogen te worden. lk wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.

Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over hoe u mijn zienswijze hebt
verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

zienswijzen5h1
Van:
Verzonden:

woensdag 28 december 2016 15:26

Aan:

zienswijzen5h1

Onderwerp:

Zienswijze herindelingsontwerp Vijfheerenlanden

Bijlagen:

Brief zienswijze herindeling.pdf

Opvolgingsmarkering:

Opvolgen

Markeringsstatus:

Voltooid

Geachte Heer/mevrouw,
Dit betreft een aanvulling op het formulier zienswijze indienen op uw website met het
Formulierkenmerknummer: 47506447
Hopende u zo voldoende te geïnformeerd,
Met vriendelijke groeten,

zienswijzen5h1
zienswijzen5h1
woensdag 28 december 2016 9:03

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

FW: Ingevuld formulier INDIENEN DIGITALE ZIENSWIJZE, kenmerk 47506447,
onderwerp: Herindelingsontwerp Vijfheerenlanden
INDIENEN DIGITALE ZIENSWIJZE, kenmerk 47506447.pdf

Bijlagen:

Van: Formdesk Response [mailto:responseCaformdesk.com]
Verzonden: dinsdag 27 december 2016 22:25
Aan: zienswijzen5h1
Onderwerp: Ingevuld formulier INDIENEN DIGITALE ZIENSWDZE, kenmerk 47506447, onderwerp:
Herindelingsontwerp Vijfheerenlanden

Titel

INDIENEN DIGITALE ZIENSWIJZE

Naam

EXT_Inspr_Zienswijze_V1

Actie

Ingevuld formulier

Kenmerk

47506447

Status

Gereed

Aangemaakt

27-12-2016 22:24:43
Open formulier I Opepibewerk invoer l Verwijder invoer

Onderwerp van de digitale zienswijze:
Herindelingsontwerp Vijfheerenianden

Formulier-kenmerk: 47506447

INDIENEN DIGITALE ZIENSWIJZE
Wanneer u (als particulier, bedrijf of instelling) een opmerking heeft over of het niet eens bent met een
ontwerpbesluit van de provincie, dan kunt u hierover in veel gevallen een zienswijze (soms ook opmerking'
genoemd) indienen.
Meestal mogen alleen belanghebbenden een zienswijze indienen. Soms worden ook anderen in de gelegenheid
gesteld een zienswijze in te dienen. Wanneer dat het geval is, wordt dat duidelijk vermeld bij het ontwerpbesluit.
Een zienswijze indienen kan tijdens de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt. Het indienen van een
zienswijze kan zowel mondeling als schriftelijk (ook digitaal).
Zodra de termijn dat het ontwerpbesluit ter inzage heeft gelegen, voorbij is, neemt het provinciebestuur een definitief
besluit. De ingediende zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming.

Indieners van zienswijzen ontvangen altijd bericht over de besluitvorming. Vaak worden de genomen besluiten ook
algemeen bekend gemaakt (via de website, kranten, correspondentie, etc.).
Bij het definitieve besluit wordt vermeld of daartegen nog rechtsmiddelen (bezwaar of beroep) ingezet kunnen
worden, bij welke instantie en binnen welke termijn.

Wat is het onderwerp van de digitale zienswijze? Herindelingsontwerp Vijfheerenlanden

Datum van het besluit

29-11-2016

Hoe dient u dit formulier in?

Als particulier

Titel

De heer

Voornaam /
voorietters
Tussenvoegsel
Achternaam

Postcode,
huisnummer en
toevoeging
Straat
Plaats

Telefoonnummer
E-mailadres

Per e-mail

Hoe wil u onze reactie ontvangen?

Geef uw reactie
Geachte Heer/Mevrouw,
Helaas heb ik via de lokale kranten vernomen dat de nieuwe Gemeente
Vijfheerenlanden deel zal gaan uit maken van de Provincie Utrecht. Nadat ik
mezelf heb ingelezen heb ik de volgende opmerkingen:
- Allereerst vind ik dat er niet onnodig met gemeenschapsgeld moet worden
gestrooid. ik heb het idee dat dit nu wel gebeurd. Aangezien een overgang van
2 gemeentes van Zuid-Holland naar Utrecht het nodige kost (ca. 25 miljoen
euro) tegenover. Het tegenovergestelde kost veel minder ca. 4 miljoen als ik de
2

stukken en rapporten lees.
- Laat staan wat er moet gebeuren met huidige gemeenschappelijke regelingen
zoals Waardlanden Averes, milieudienst. Dit kost een vermogen om uit te
treden.
- Daarnaast vind ik dat de Lek een hele mooie grens is voor een
Provinciegrens zo was het immers ook tot 2002
- Daarnaast wil ik niet dat we als inwoner van een nieuwe gemeente
overspoeld worden door toeristen Dit staat ook in de rapporten dat onze mooie
Alblasserwaard - Vijfheerlanden een toeristische trekpleister kan worden en dat
is kans wordt gezien.
- Laat inwoners met behulp van een referendum bepalen tot welke Provincie ze
willen horen. Dit kan mooi plaats vinden met de Tweede Kamer verkiezingen in
maart 2017.
- Neem de belangen van de Provincie Zuid-Holland serieus, ik vind dat ze zeer
goede argumenten aanvoeren waarom de nieuwe Gemeente Vijfheerlanden
thuis hoort in de Provincie Zuid-Holland.
Als laatste ik hoop dat de nieuwe gerneente bij Provincie Zuid-Holland gaat
horen.
Met vriendelijke groet,
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zienswijzen5h1
Van:
Verzonden:

woensdag 28 december 2016 10:41

Aan:

zienswijzen5h1

Onderwerp:

Zienswijzen

Opvolgingsmarkering:

Opvolgen

Markeringsstatus:

Voltooid

[
PDF maken en versturen

Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
, 28-12-2016

Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland (zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe gemeente
Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben het daar niet mee eens. Ik verzoek
u daarom in het herindelingsadvies op te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te
liggen. Hiervoor heb ik de volgende argumenten:
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het is dan logisch dat de ene
gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder
andere om de kosten van het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse samenwerkingsverbanden
kost minder dan het losmaken van de twee andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden
want één losmaken kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen voor
Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er niets voor om te

stemmen voor en bestuurd te worden door het provinciebestuur van Utrecht.

Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de veiligheid in de regio af.
Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem dan opgeheven, waardoor de politiezorg op
grotere afstand zit. Het is ook zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's
wordt bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht gebracht.
Buitenom het feit dat het een kwalijke zaak is dat de Politie bezetting in de VijfheerenLanden
aanzienlijk zal afnemen en de aanrijtijden aanzienlijk groter worden. Betekend dit ook dat de
criminaliteit zal toenemen! De leefbaarheid en veiligheid van de burger staat hier in het geding.
Tenslotte wat betekend de bezetting voor de ambulances? Dat de gemeentes hier de veiligheid van
hun burgers in het geding stellen is een zeer kwalijke zaak!
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over hoe u mijn zienswijze
hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat voorleggen aan Provinciale Staten?
1

Hoogachtend,

Verzonden vanaf mijn Samsung Galaxy-smartphone.

2
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zienswijzen5h1
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

,
woensdag 28 december 2016 12:00
zienswijzen5h1
provincie keuze

Goede morgen,
Zuid-Holland is onze keuze.

1

36
Formulier-kenmerk: 47513767

PROVI
INDIENEN DIGITALE ZIENSWIJZE
Wanneer u (als particulier, bedrijf of instelling) een opmerking heeft over of het niet eens bent met een ontwerpbesluit van de prov.
gevallen een zienswijze (soms ook 'opmerking genoemd) indienen.
Meestal mogen alleen belanghebbenden een zienswijze indienen. Soms worden ook anderen in de gelegenheid gesteld een zier
geval is, wordt dat duidelijk verrneld bij het ontwerpbesluit.
Een zienswijze indienen kan tijdens de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt. Het indienen van een zienswijze kan zowe,
digitaal)
Zodra de termijn dat het ontwerpbesluit ter inzage heeft gelegen, voorbij is, neemt het provinciebestuur een definitief besluit. De ii
betrokken bij de besluitvorming.
indieners van zienswijzen ontvangen altijd bericht over de besluitvorming. Vaak worden de genomen besluiten ook algemeen bek
kranten, correspondentie, etc.).
Bij het definitieve besluit wordt vermeld of daartegen nog rechtsmiddelen (bezwaar of beroep) ingezet kunnen worden, bij welke ii

Wat is het onderwerp van de digitale zienswijze? Herindelingsontwerp Vijfheerenlanden

Datum van het besluit

29-11-2016

Hoe dient u dit formulier in?

Als particulier

Titel

De heer

Voornaam / voorletters
Achternaam

7

Postcode, huisnummer en toevoeging
Straat
Plaats

Telefoonnummer
E-mailadres

Hoe wil u onze reactie ontvangen?

Per e-mail

Geef uw reactie
T.a.v. het herindelingsontwerp heb ik met name bedenkingen bij de uiterst
summiere motivehng van de provinciekeuze voor de nieuwe gemeente. De
provincie maakt daarin geen eigen afweging, maar verwijst (slechts) naar wat "de
bestuurlijke meerderheid" in Leerdam, Zederik en Vianen vindt, t.w. "omdat zij
vinden dat de Utrechtse regio de beste mogelijkheden biedt voor het realiseren
van hun bestuurlijke en economische ambities." Onduidelijk blijft wat deze
mogelijkheden zijn en of de veronderstellingen die genoemde bestuurders op
deze punten koesteren ook daadwerkelijk blijken te kloppen.
Dat met zo'n summiere motivering wordt volstaan is des te merkwaardiger, nu de
provincie tevens - terecht - constateert "Een besluit tot herindeling [met inbegrip
van de provinciekeuze; AFV] is immers geen besluit voor de komende paar jaar,
maar een besluit dat recht doet aan de belangen van de inwoners en bedrijven
ook voor een langere termijn (15 à 20 jaar)."
Voorts hebben zowel Provinciale Staten van Zuid-Holland als het college van
B&W van de gemeente Gorinchem hun zorgen uitgesproken dat
informatie/onderzoeken die naar een provinciekeuze voor Zuid-Holland zouden
moeten leiden, door de provincie Utrecht buiten beschouwing is/zijn gelaten. Als
dat zo is, dan is dat des te zorgelijker.
Hoewel ik op persoonlijke titel spreek, ben ik inmiddels ruim tien jaar in de
gemeente Lingewaal bestuurlijk actief. waarvan de laatste negen jaar als
gemeenteraadslid. Vanuit die positie denk ik goed in te kunnen schatten dat de
nieuwe gemeente beter thuishoort in de provincie Zuid-Holland. Historische
verbanden - die niet zonder reden zijn ontstaan en nog altijd bestaan - en een
goede regionale samenwerking zijn m.i. belangrijke pijlers onder deze stelling.
Het is waar dat diverse gemeentebestuurders in het oostelijk deel van ZuidHolland de indruk hebben dat de provincie geen interesse heeft in de gemeenten
die ten oosten van de Drechtsteden liggen. Of dat klopt, weet ik niet. lk krijg
daardoor wel het idee dat men met name "tegen Zuid-Holland" kiest dan "voor
Utrecht". Verder heb ik ook enkele politici in Leerdam horen zeggen dat het
woningbouwbeleid in de provincie Utrecht de bouw van veel meer woningen
mogelijk maakt dan thans in Zuid-Holland het geval is, en dat met Leerdam fors
qua omvang wil laten groeien. Het zou ook verklaren waarom Leerdam en Vianen
voor Utrecht kiezen en Zederik - dat toch liever het plattelandskarakter koestert voor Zuid-Holland.
Uiteindelijk blijven ook dit veronderstellingen.
Resumerend zou ik willen aandringen op een betere (en objectievere)
onderbouwing van de provinciekeuze. Laat dit desnoods aan het Ministerie van
BZK over.

Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Gorinchem, 28-12-2016
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het
gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en

Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies.
Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of Usselstein. Ik wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. Ik
wil daarom de nieuwe gerneente in Zuid-Holland.
De kosten voor de provincie Utrecht liggen hoger dan dat Vianen bij ZuidHolland komt. De WOZ, afvalstoffenheffing en dergelijke zullen in
bijvoorbeeld Gorinchem, Giessenlanden en Molenwaard gaan stijgen,
waardoor ik minder koopkracht heb om bijvoorbeeld nog naar Leerdam te
gaan winkelen. Leerdam zal ik dan uitsluiten om mijn boodschappen te
gaan doen. De politie in Leerdam zal minder snel aanwezig kunnen zijn bij
calamiteiten, aangezien men vanuit Houten moet komen. De capaciteit
daar wordt nu al ingezet in de Gemeente Houten en Nieuwegein en men
komt al minder in Vianen. Daarnaast neemt de politiecapaciteit in het
gebied Molenwaard, Giessenlanden, Hardinxveld-Giessendam en
Gorinchem af, waardoor zij minder adequaat op grotere calamiteiten
kunnen investeren.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,
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zienswijzen5h1
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

woensdag 28 december 2016 18:31
zienswijzen5h1
Zienswijze Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland

Opvolgingsmarkering:
Markeringsstatus:

Opvolgen
Voltooid

Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Leerdam, 28-12-2016

Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland (zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden in de
provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het
herindelingsadvies op te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor heb ik de
volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de Alblasserwaard (de AV-regio).
Ook de bevolking van beide gebieden heeft veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en
godsdienst. Het is belangrijk voor het behoud onze eigenheid dat de gemeenten in deze gebieden nauw
blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor burgers en besturen is er over en weer herkenning,
zoals bijvoorbeeld voor de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een blijvende
intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het is dan logisch dat de ene
gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de
kosten van het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande samenwerkingsverbanden. Om Vianen
los te maken van de Utrechtse samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee andere
gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken kost minder dan twee losmaken. Ik vind
daarom dat u beter kunt kiezen voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er niets voor om te stemmen voor en
bestuurd te worden door het provinciebestuur van Utrecht.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap Rivierenland. Omdat gemeente Vianen
als enige Utrechtse gemeente in het gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie Utrecht ligt. Dat bereiken we als de
gemeente Vijfheerenlanden in Zuid-Holland komt te liggen.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de veiligheid in de regio af. Naar
verwachting wordt de politiepost Gorinchem dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit.
Het is ook zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt bediend. Het
waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht gebracht.
1

De partij waar ik op gestemd heb bij de verkiezingen van de gemeenteraad in maart 2014 heeft voor
provincie Utrecht gekozen. Ik ben het daar niet mee eens: mijn provinciekeuze is Zuid-Holland.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Vianen is pas in
2002 in Utrecht gebracht, terwifiZederik en Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat
de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de ontwikkeling van de
economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is. Tic wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies. Denk bijvoorbeeld aan een fusie
tussen de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of I.Isselstein. Ik wil dat we met het oog op de verschillen, op afstand blijven, om
hier niet in meegezogen te worden. lk wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
Zuid-Holland is van groot belang voor de (sociale) werkgelegenheid voor Leerdam e.o.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook infonneren over hoe u mijn zienswijze hebt
verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,
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Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Vianen, 28-12-2016
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het

gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijIZederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies.
Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of Ijsselstein. Ik wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. Ik
wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De keuze voor de provincie Utrecht is ons als inwoners van de gemeente
Vianen al eerder door de strot geduwd door het toenmalige
gemeentebestuur. Overigens ben ik sowieso tegen de fusie.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u nnjn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

(10
Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Lexmond, 28-12-2016
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.

De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
Ik ben een Zuid-Hollander en zal dat ook altijd blijven. Ik voel geen enkele
emotionele en historische binding met de provincie Utrecht, terwijl dat bij
Zuid-Holland juist heel sterk het geval is.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,
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Li 2

Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Leerbroek, 28-12-2016

Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland (zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden
in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het
herindelingsadvies op te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor heb ik
de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de Alblasserwaard (de AVregio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur,
geschiedenis en godsdienst. Het is belangrijk voor het behoud onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor burgers en besturen is er
over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie
daarom graag een blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de AV-regio
binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het is dan logisch dat de ene
gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere
om de kosten van het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse samenwerkingsverbanden kost
minder dan het losmaken van de twee andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één
losmaken kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er niets voor om te stemmen
voor en bestuurd te worden door het provinciebestuur van Utrecht.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap Rivierenland. Omdat gemeente
Vianen als enige Utrechtse gemeente in het gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het
openbaar bestuur juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie Utrecht ligt.
Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in Zuid-Holland komt te liggen.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de veiligheid in de regio af. Naar
verwachting wordt de politiepost Gorinchem dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere
afstand zit. Het is ook zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht gebracht.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Vianen is pas
in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik
vind dat de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is. Ik wil daarom de nieuwe
gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies. Denk bijvoorbeeld aan een
fusie tussen de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden
met de gemeenten Nieuwegein en/of Usselstein. Ik wil dat we met het oog op de verschillen, op

afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. Ik wil daarom de nieuwe gemeente in ZuidHolland.
Aansluitend op de opmerking aangaande de ontwikkeling van de economic: we zitten niet te wachten
op een grote hoeveelheid leegstaande bedrijfspanden zoals in Nieuwegein het geval is. Bovendien is
deze streek steeds als groen aangewezen en dat willen we graag zo houden. Richting de stad Utrecht
rijdend word je niet vrolijk van al die bedrijfsterreinen met al de daarbij horende irritante, fiitsende en
aandachtafleidende lichtreclamezuilen.
Terugkomend op onze "groene streek": als het om recreatie en toerisme gaat is de aansluiting met de
Alblasserwaard en dus bij Zuid-Holland heel wat logischer aangezien de recreant over de Lekbrug
weinig aansluiting zal vinden. *Er wordt heel veel gezegd over grensontkennend samenwerken.
Waarom kan dat niet vanuit Zuid-Holland de Utrechtse kant op? Ik kan me zo voorstellen dat dit
minder kosten met zich meebrengt.
Aangaande het ov betreffende de Merwede-Lingelijn: wanneer Vijfheerenlanden bij de provincie
Utrecht komt, zijn er drie provincies die hierover mee mogen beslissen. Bepaald niet praktisch.
Ook leest/hoort de doorsnee burger (waar ik mij onder schaar) niets over de grootte van de financiële
regelingen. Die zullen toch niet gering zijn? Als ik dan nog lees over de rechtszaak tussen Niemans
beton en de gemeente Vianen, waar de drie gemeentes t.z.t. waarschijnlijk voor mogen opdraaien
vrees ik het ergste.
Tenslotte spreek ik er mijn verbazing over uit, dat de provincie Utrecht alleen vanuit zichzelf spreekt
en toch kans ziet om niets toe te zeggen. Ze zeggen een heleboel al te doen, maar wie zegt dat ze dat
ook in Vijfheerenlanden gaan doen? Niets over gelezen.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over hoe u mijn zienswijze hebt
verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
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zienswijzen5h1
Zienswijze

Geachte.
lk wil u graag de volgende punten meegeven.
1.Bij meerderheid heeft de raad van Zederik zich uitgesproken vóór ZH.
Aangezien deze raadsleden gekozen zijn vind ik dat dit niet genegeerd mag worden, omdat de stem van
Zederik 'als enige tegen', in stemverhouding 1-2 staat word dit nu genegeerd?
#bindendreferendumorganiseren.
2. lk mis het belang van de Zederikse burger in de ophanden zijnde fusie.
3.uittreding uit de veiligheidsregio en veranderen van alle Gemeenschappelijke Regelingen worden
buitensporig duur.#nut?
4 wanneer u met het oog op geologische historie kijkt naar de dorpen Ameide Tienhoven en Meerkerk is
het onmogelijk deze dorpen te scharen onder de naam VijfHeerenLanden.mijn voorstel is dan ook een
verdeling te maken tussen ZH en Utrecht en een deel van Zederikse kernen 'geografisch ongunstig
gelegen ' bij Zuid Holland te houden.
Vr.gr.
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LP-1
Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Meerkerk, 29-12-2016
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en

Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies.
Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of Ijsselstein. Ik wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. Ik
wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De inwonders draaien op voor de extra kosten, omdat nu twee gemeenten
uit gemeenschappelijke regelingen gaan.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,
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Opvolgingsmarkering:
Markeringsstatus:

Opvolgen
Voltooid

L.S.
Hierbij mijn keuze voor de provincie Zuid Holland.
Tevens zou ik willen toevoegen, hoewel een gepasseerd station, de polder Alblasserwaard beter één
gemeente had kunnen worden, rekening houdend met de Drechtsteden.
Voorts had ik gekozen voor één gemeente Vijfheerenlanden, ook in de Provincie Zuid-Holland.
Wanneer als grens het kanaal zou worden gebruikt, zou Meerkerk, Ameide en Tienhoven in de gemeente
Alblasserwaard komen en de rest van Zederik in de Vijfheerenlanden.

Groet,

1

Lt5
Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Meerkerk, 29-12-2016
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het

gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De partij waar ik op gestemd heb bij de verkiezingen van de gemeenteraad
in maart 2014 heeft voor provincie Utrecht gekozen. Ik ben het daar niet
mee eens: mijn provinciekeuze is Zuid-Holland.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies.
Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of Usselstein. Ik wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. Ik
wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Leerdam, 29-12-2016
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Economisch is de verbondenheid met het Rijnmond gebied, wat een
onderdeel is van de Provincie Zuid-Holland, van groot belang voor zowel
de gemeentes Leerdam als Zederik. Een verbinding met de Provincie
Utrecht is niet alleen uit economisch standpunt, wat voor ons als bedrijf
zeer belangrijk is, maar ook uit historisch oogpunt een zeer grote
misvatting. Tevens is op het standpunt van veiligheid, wat voor bedrijven
zeer belangrijk is, een herindeling zeer onwenselijk.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

a
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Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Leerdam, 29-12-2016
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Als een bedrijf wat gericht is op de Maritieme sector is de Provincie ZuidHolland, regio Rijnmond, voor ons van 100% belang. Niet alleen voor ons
maar ook voor meerdere bedrijfstaken in deze gemeenten. tén van de
grote motoren van de Nederlandse economie wordt in deze Provincie ZuidHolland, en deze regio Rijnmond, gerealiseerd. Dit is de reden waarom een
overgang naar de Provincie Utrecht een zeer grote fout zou zijn.
Daarnaast,00k geen onbelangrijk punt, behoort uit Historisch oogpunt de
gemeente Vianen toe aan de Provincie Zuid-Holland, en ligt het aan de
goede kant van de rivier om weer terug te keren naar de Provincie ZuidHolland.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

Li 6)
Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Ameide, 29-12-2016
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het

gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijI Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
Ik ben alblaserwaarder en wil dat blijven. De lek is een goede scheiding
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

Li 9
Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Schoonrewoerd, 29-12-2016
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het

gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De partij waar ik op gestemd heb bij de verkiezingen van de gerneenteraad
in maart 2014 heeft voor provincie Utrecht gekozen. Ik ben het daar niet
mee eens: mijn provinciekeuze is Zuid-Holland.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies.
Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of kisselstein. Ik wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. Ik
wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
de provinciekeuze is NIET VAN ONDEROP gekomen, zoals de colleges
zeggen. Deze keuze is op collegeniveau genomen en de raad gewoon
medegedeeld. De burger werd later geinformeerd en tijdens bijeenkomsten
is zeer sturend opgetreden.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
MEERKERK, 29-12-2016
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie claarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gerneenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
De partij waar ik op gestemd heb bij de verkiezingen van de gerneenteraad
in maart 2014 heeft voor provincie Utrecht gekozen. Ik ben het daar niet
mee eens: mijn provinciekeuze is Zuid-Holland.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijIZederik en

Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De mensen uit de Alblasserwaard zijn mensen met een
plattelandsachtergrond en houding. Die passen minder in een stedelijk
Utrechts uitsteekseltje. Deze geografische en sociale eenheid is iets van
eeuwen, on-voor-stel-baar dat dit gegeven met voeten getreden wordt!!
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,
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zienswijzen5hl

Hierbij wil ik aangeven het oneens te zijn met de provinciekeuze, zoals die door de colleges van de 3 huidige
gemeenten, aangegeven is. Als ondernemer in de gemeente Leerdam voel ik me niet serieus genomen, als ik in de
stukken steeds lees, dat de ondernemers en bedrijven graag naar de provincie Utrecht willen. Zelf heb ik bij veel
gesprekken hierover gezeten. Het punt is, dat ondernemers niet van het standpunt van hun wethouder durven
afwijken. Men heeft de wethouder economie, en dus het hele college, hard nodig voor vergunningverlening,
uitbreiding, goede locatie enz.
Omdat de bedrijven gebaat zijn bij een goede verhouding met de gemeente en het college, is logisch dat men het
collegestandpunt aanhoudt. Dit als argument gebruiken in de stukken over provinciekeuze, is niet juist.
Groet,

Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Schoonrewoerd, 29-12-2016
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het

gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De partij waar ik op gestemd heb bij de verkiezingen van de gemeenteraad
in maart 2014 heeft voor provincie Utrecht gekozen. Ik ben het daar niet
mee eens: mijn provinciekeuze is Zuid-Holland.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies.
Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of llsselstein. Ik wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. Ik
wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
als fruitteler maak ik me zorgen over de positie van de agrarische sector in
Utrecht. Waar in Zuid-Holland de agrarische sector gezien wordt als een
economische activiteit, wordt deze in Utrecht verbonden met agrarisch
natuurbeleid. We zien dit ook bij de Faunaeenheid Utrecht, waar een
vertegenwoordiger van een dierenwelzijnsorganisatie zitting krijgt in het
bestuur. LTO Noord heeft zich hier tegen gekeerd. Effectief beheer van
schadelijk wild zal hierdoor gefrustreerd worden.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

32
Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Meerkerk, 29-12-2016
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het

gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
Ik ben werkzaam bij de RAV zuidhollandzuid, hierdoor gaat mijn werkplek
in Meerkerk verdwijnen omdat dit dan onder de veiligheidsregio Utrecht
gaat vallen.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

53
Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Meerkerk, 29-12-2016
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het
gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.

Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
Niet alleen de politiepost te Gorinchem zal opgeheven worden. Maar ook
de ambulancepost te Meerkerk zal opgeheven worden. Dit zorgt ervoor dat
er een langere aanrij tijd is voor de ambulance richting Meerkerk. Ook de
werknemers van post Meerkerk moeten naar andere posten overgezet
worden waardoor ze gesplits worden terwijl ze nu een gezellig en goed
team vormen. Dit komt ten kosten van het werk plezer.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,
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Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Meerkerk, 29-12-2016
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het
gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.

Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies.
Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of llsselstein. Ik wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. Ik
wil daarom de nieuwe gerneente in Zuid-Holland.
De nieuwe gemeente Vijfherenlanden ligt aan de rand van het groene hart,
dit mogen we niet opgeven, door in de provincie Zuid-Holland te blijven is
er een consistent beleid voor dit gebied; overgang naar Utrecht leidt tot
versnippering en verstedelijking van dit van oudsher agrarische,
landschappelijke gebied.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

.53
Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Meerkerk, 29-12-2016
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. 1k zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het
gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.

Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gerneente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarorn de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De meerderheid van de raad van Zederik is ook voor Zuid Holland. Die
stem wordt te weinig gehoord.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

56
Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Meerkerk, 29-12-2016
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het

gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De partij waar ik op gestemd heb bij de verkiezingen van de gemeenteraad
in maart 2014 heeft voor provincie Utrecht gekozen. Ik ben het daar niet
mee eens: mijn provinciekeuze is Zuid-Holland.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies.
Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gerneenten Nieuwegein en/of Ijsselstein. Ik wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. Ik
wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
Ik heb totaal niks met de regio Utrecht (volgende herindeling bij
Nieuwegein?)
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

5
Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
lexmond, 29-12-2016
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerldng als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerldngsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het
gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.

Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies.
Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of ijsselstein. Ik wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. Ik
wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
we hebben in zederik en leerdam, Waardlanden, die onze kliko's komt
legen en net overgestapt op een ander systeem, Vianen heeft een heel
eigen systeem, Utrecht heeft een heel ander systeem, weer omschakelen
kost veel geld.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

58

Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
lexmond, 30-12-2016
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. lk ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het

gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De partij waar ik op gestemd heb bij de verkiezingen van de gemeenteraad
in maart 2014 heeft voor provincie Utrecht gekozen. Ik ben het daar niet
mee eens: mijn provinciekeuze is Zuid-Holland.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies.
Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of ijsselstein. 1k wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. Ik
wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
op mijn leeftijd wordt het er niet gemakkelijker op om voor bepaalde zaken
op utrecht aangewezen te zijn en zeker niet als je daarvoor ook nog
gebruik moet maken van het openbaar vervoer.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

53
Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Meerkerk, 30-12-2016
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het

gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De partij waar ik op gesternd heb bij de verkiezingen van de gemeenteraacl
in maart 2014 heeft voor provincie Utrecht gekozen. Ik ben het daar niet
mee eens: mijn provinciekeuze is Zuid-Holland.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies.
Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of llsselstein. Ik wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. Ik
wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden behoren toe aan ZuidHolland. Zowel
economisch en als verzorgingsgebied. Utrecht is echt een brug te ver.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

60
Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Leerbroek, 30-12-2016
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het

gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
De partij waar ik op gestemd heb bij de verkiezingen van de gemeenteraad
in maart 2014 heeft voor provincie Utrecht gekozen. Ik ben het daar niet
mee eens: mijn provinciekeuze is Zuid-Holland.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies.
Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of Usselstein. Ik wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. Ik
wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
Wij zijn Zuid-Hollanders, accepteer dat alstublieft!!
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

.

61

4

Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Leerdam, 30-12-2016
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het

gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchern
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De partij waar ik op gestemd heb bij de verkiezingen van de gemeenteraad
in maart 2014 heeft voor provincie Utrecht gekozen. Ik ben het daar niet
mee eens: mijn provinciekeuze is Zuid-Holland.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies.
Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of Usselstein. Ik wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. Ik
wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
Werkzaam bij Ambulancedienst Zuid !Holland Zuid. Gebied
vijfheerenlanden. Grote veranderingen voor mijn werkzaamheden als we
provincie Utrecht worden in mijn nadeel.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,
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PROVI
INDIENEN DIGITALE ZIENSWIJZE
Wanneer u (als particulier, bedhjf of instelling) een opmerking heeft over of het niet eens bent met een ontwerpbesluit van de pro‘,
gevallen een zienswijze (soms ook 'opmerking genoemd) indienen.
Meestal mogen alleen belanghebbenden een zienswijze indienen. Soms worden ook anderen in de gelegenheid gesteld een zier
geval is, wordt dat duidelijk vermeld bij het ontwerpbesluit.
Een zienswijze indienen kan tijdens de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt. Het indienen van een zienswijze kan zowel
digitaal).
Zodra de termijn dat het ontwerpbesluit ter inzage heeft gelegen, voorbij is. neemt het provinciebestuur een definitief besluit. De ii
betrokken bij de besluitvorming.
indieners van zienswijzen ontvangen altijd bericht over de besluitvorming. Vaak worden de genomen besluiten ook algemeen bek
kranten, correspondentie, etc.).
Bij het definitieve besluit wordt vermeld of daartegen nog rechtsmiddelen (bezwaar of beroep) ingezet kunnen worden, bij welke

Wat is het onderwerp van de digitale zienswijze? Herindelingsontwerp Vijfheerenlanden

Datum van het besluit

29-12-2016

Hoe dient u dit formulier in?

Als particulier

Titel
Voornaam / voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam

Postcode. huisnummer en toevoeging
Straat
Plaats

Geef uw reactie

De heer

ik wil dat niet vijfherenlanden naar utrecht kom.
ik woon nu zelf 2 jaar in leerbroek laat het lekker bij zuid holland horen
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Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
MEERKERK, 30-12-2016
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het

gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies.
Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of llsselstein. Ik wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. Ik
wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
Ik vrees dat de belangen van de landbouw door de provincie Utrecht
minder goed worden behartigd dan door de meer landelijke provincie ZuidHolland.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

Farn.
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Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Vianen, 31-12-2016
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,

In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het

gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies.
Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of llsselstein. Ik wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. Ik
wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
Met de overgang van Vianen naar Utrecht was er in die tijd ook erg veel
onvrede onder de bevolking en is er wel degelijk actie gevoerd door de
inwoner. Ook toen zijn er verkeerde argumenten naar de bevolking gezegd.
Zo zou de schoolkeuze, ziekenhuiskeuze en overige zorg niet vrijblijvend in
Utrecht kunnen worden bezocht. Voor heel veel inwoners was dit toch wel
bedreigend. Men ging er vanuit dat de gemeenteraad en de wethouders
wel de waarheid zouden zeggen. Ik kan nog steeds niet zeggen wat voor
voordeel ik heb omdat wij nu in Vianen bij Utrecht horen. Ook nu zijn er in
Vianen weer geluiden te horen dat dit de kans is om weer terug te gaan
naar Zuid-Holland. Strategisch gezien is dit ook de meest logische keuze.
Voor de bestuurders van de provincie is het interessant om groter te
worden, want naar het aantal inwoners wordt men betaald. Bij ZuidHolland is het meer duidelijk dat Vianen in het groene hart ligt, zodat er
niet zonder meer grote bouwplannen kunnen worden uitgevoerd.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
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Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Nieuwland, 31-12-2016
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Op dit moment valt ons bedrijf binnen de arbeidsmarktregio Gorinchem.
Met de overgang naar de provincie Utrecht zal deze arbeidsmarktregio uit
elkaar vallen. Dit is niet wenselijk. Het is belangrijk om binnen de AV-regio
vraag en aanbod goed op elkaar afgestemd te houden, zodat er
werkgelegenheid blijft en er nieuwe werkgelegenheid ontstaat. De AVregio is een sterk gebied met volop kansen ter bevordering van de (lokale)
werkgelegenheid. Dit mag niet verloren gaan!
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,
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Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Meerkerk, 31-12-2016
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het
gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.

Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De partij waar ik op gestemd heb bij de verkiezingen van de gemeenteraad
in maart 2014 heeft voor provincie Utrecht gekozen. Ik ben het daar niet
mee eens: mijn provinciekeuze is Zuid-Holland.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
Ook Vianen is, net als Leerdarn en Zederik, een Hollandse stad/gemeente.
Dat is historisch ontstaan en is daarmee een functie en relatie die
technocratisch en hovaardig rnaakbaarheidsdenken doet sneven.
Overigens ben ik van mening, dat herindeling niet per se verkeerd is, maar
het is wel onjuist om een bestuurlijk vacuum in de dorpen te vergroten. Dit
erodeert het democratisch besef en functioneren. Ik bepleit verkiezingen
voor één lokale politicus, aan te duiden als burgemeester/schepen, per
woonkern. Geef die persoon een klein budget en ceremoniële
bevoegdheden.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Meerkerk, 2-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland (zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden in de
provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de
bevolking van beide gebieden heeft veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst. Het is
belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in deze gebieden nauw blijven samenwerken,
zoals dat al jaren gebeurt. Voor burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor de
mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een blijvende intensieve samenwerking als AV- regio
en dat kan alleen als de AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het is dan logisch dat de ene gemeente uit
Utrecht zich aansluit bij de twee gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van het
losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de
Utrechtse samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee andere gemeenten uit hun
samenwerkingsverbanden want één losmaken kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt
kiezen voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er niets voor om te stemmen voor en
bestuurd te worden door het provinciebestuur van Utrecht.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als
enige Utrechtse gemeente in het gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur juist
eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente
Vijfheerenlanden in Zuid-Holland komt te liggen.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de veiligheid in de regio af. Naar
verwachting wordt de politiepost Gorinchem dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is
ook zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt bediend. Het waterschap heeft dat
ook nadrukkelijk onder uw aandacht gebracht.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in
Utrecht gebracht, terwijl Zederik en Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de ontwikkeling van de economie in
Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is. Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
Los van de hierboven genoemde argumenten om bij Zuid-Holland te blijven, heb ik nog geen enkel argument
gehoord waarom we naar de provincie Utrecht over zouden moeten gaan. Waarom al dat gepuzzel en geschuif? Ik
heb niets tegen verbeteringen in het bestuur van een land/provincie/gemeente, maar zie hier enkel
veranderingen.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in
het herindelingsadvies dat u gaat voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

Formutier-kenmerk: 47575577

PROVI
INDIENEN DIGITALE ZIENSWIJZE
Wanneer u (als particulier, bedrijf of instelling) een opmerking heeft over of het niet eens bent met een ontwerpbesluit van de pro‘,
gevallen een zienswijze (soms ook 'opmerking genoemd) indienen.
Meestal mogen alleen belanghebbenden een zienswijze indienen. Soms worden ook anderen in de gelegenheid gesteld een zier
geval is, wordt dat duidelijk vermeld bij het ontwerpbesluit.
Een zienswijze indienen kan tijdens de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt. Het indienen van een zienswijze kan zowe
digitaal).
Zodra de termijn dat het ontwerpbesluit ter inzage heeft gelegen, voorbij is, neemt het provinciebestuur een definitief besluit. De ii
betrokken bij de besluitvorrning.
indieners van zienswijzen ontvangen altijd bericht over de besluitvorming. Vaak worden de genomen besluiten ook algemeen bek
kranten, correspondentie, etc.).
Bij het definitieve besluit wordt vermeld of daartegen nog rechtsmiddelen (bezwaar of beroep) ingezet kunnen worden, bij welke

Wat is het onderwerp van de digitale zienswijze? Herindelingsontwerp Vijfheerenlanden

Als particulier

Hoe dient u dit formulier in?

Titel
Voornaam / voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam

Postcode, huisnummer en toevoeging
Straat
Plaats

Telefoonnuminer
E-mailadres

De heer

Hoe wil u onze reactie ontvangen?

Per e-mail

Geef uw reactie
De voordelen om de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht te
laten vallen zijn er niet. De voordelen die genoemd worden voor de provincie
Utrecht zijn in de provincie Zuid Holland ook te realiseren, dit maakt dus geen
verschil. Ga dus niet iets veranderen wat al jaren bewezen goed is geweest. De
noodzaak is er totaal niet. De gemeente Vianen ligt nu een aantal jaren in de
provincie Utrecht, dit heeft voor de gemeente Vianen geen voordelen of nadelen
opgeleverd. niets anders als de gemeente binnen Zuid-Holland zou zijn gebleven.
Als de noodzaak er niet is blijf dan gewoon in Zuid-Holland en ga niet onnodig
wisselen. De kans op falen is veel groter als je wisselt als dat je blijft bij de
huidige situatie.
lk zou graag van de provincie Utrecht vememen de voordelen die het voor de
nieuwe gemeente Vijfheerenlanden oplevert die in de provincie Zuid Holland niet
gerealiseerd kunnen worden.

Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Leerdam, 3-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwij1 Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.

Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
Bepaalde belastingen in provincie Utrecht zijn duurder dan in Zuid
Holland. Denk hierbij aan de Wegenbelasting. Bewoners zijn dan verplicht
om meer belastingen gaan te betalen omdat de Gemeente Raad het
samenvoegen een goed idee vind.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

Voor- en achternaam :
Straatnaam + huisnr.
Postcode
Woonplaats
E-mail adres
Mijn argumenten:
(meerdere antw. mogelijk)
1. Het gebied Vijfileerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de Alblasserwaard (de AVregio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur,
geschiedenis en godsdienst. Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten
in deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor burgers en besturen is
er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor de mensen in de sociale werkvoorziening. lk
zie daarom graag een blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de AVregio binnen één provincie blijft.
2. Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het is dan logisch dat de
ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder
andere om de kosten van het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse samenwerkingsverbanden
kost minder dan het losmaken van de twee andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden
want één losmaken kost minder dan twee losmaken. lk vind daarom dat u beter kunt kiezen voor
Zuid-Holland.
3. De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap Rivierenland. Omdat
gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het gebied van het waterschap Rivierenland ligt,
wordt het openbaar bestuur juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in Zuid-Holland komt te liggen.
4. Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de veiligheid in de regio
af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem dan opgeheven, waardoor de politiezorg op
gotere afstand zit. Het is ook zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's
wordt bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht gebracht.
5. De partij waar ik op gestemd heb bij de verkiezingen van de gemeenteraad in maart 2014 heeft
voor provincie ZH gekozen. lk ben het daar mee eens: mijn provinciekeuze is Zuid-Holland.
6. De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Vianen
is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland
liggen. lk vind dat de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor
de ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is. lk wil daarom de
nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
7. De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies. Denk bijvoorbeeld
aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland en aan een fusie van
Vijfheerenlanden met de gemeenten Nieuwegein en/of LIsselstein. lk wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. lk wil daarom de nieuwe
gemeente in Zuid-Holland.
Eigen argument Het gebied kent veel bestuurlijke verbanden. Voor regelingen en subsidies hebben
zij met de provincies te maken. Door de keuze van Vianen geeft dit nu al extra overleg. Nu is de

kans om de bestuurlijke eenheid te herstellen.

Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Nieuwland, 4-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het

gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De partij waar ik op gestemd heb bij de verkiezingen van de gemeenteraad
in maart 2014 heeft voor provincie Utrecht gekozen. Ik ben het daar niet
mee eens: mijn provinciekeuze is Zuid-Holland.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies.
Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of Usselstein. Ik wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. Ik
wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
Ik heb niets met Utrecht en ik heb al nooit begrepen waarom Vianen naar
Utrecht moest!
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,
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Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
MEERKERK, 4-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindehngsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Orn Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland clan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem

dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De partij waar ik op gestemd heb bij de verkiezingen van de gemeenteraad
in maart 2014 heeft voor provincie Utrecht gekozen. lk ben het daar niet
mee eens: mijn provinciekeuze is Zuid-Holland.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de econornie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies.
Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland.
Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of IJsselstein. Ik wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. Ik
wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
*Helaas wordt er niet geluisterd naar de bewoners. Op de website van de
gemeente Zederik staan de resultaten van de enquete die gehouden is,
inclusief die van de e-debatten in juni 2014 over 'Samenwerken of
samengaan'. Hieruit blijkt overduidelijk dat de inwoners NIET VOOR
HERINDELING zijn. 60 tot 70 % is (zeer) positief over zelfstandig blijven
en 13 % neutraal. Maar toch wordt besloten om samen te gaan met
Leerdam en Vianen. Zo gaat het nu ook met de provinciekeuze. Ik lees
alleen maar reacties dat men in Zuid-Holland wil blijven. Maar zal er
geluisterd worden? * Uit het rapport 'Regionale effecten bestuurlijke
heroriëntatie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Quick scan 13 maart 2015'
blijkt ook dat er 'geen enkele vorm van bestuurlijke samenwerking met
Vianen is (p.34). Er is wel samenwerking met Giessenlanden. Leerdam en
Zederik sinds 201.1 (GLZ-samenwerkingsverband). Samengaan met
Giessenlanden ipv met Vianen ligt daarom veel meer voor de hand. En
Giessenlanden ligt in Zuid-Holland. Het zou veel problemen oplossen. * Uit
bovengenoemde Quick scan blijkt dat het onderhoud van het
Merwedekanaal in Vianen (gemeente Utrecht) door Zuid-Holland wordt
uitgevoerd, omdat 'Zuid-Holland meer expertise heeft op gebied van water,
waterveiligheid en scheepsvaartbeleid. Utrecht heeft nu deze expertise
nagenoeg niet' (p.23-24). Daarom is het logisch dat Vianen weer bij ZuidHolland komt. Vianen is maar een paar jaar Utrecht en ook heel lang Zuid-

Holland geweest. * Qua oppervlakte zijn Leerdam en Zederik veel groter
en horen bij het landelijke gebied van Zuid-Holland. Ook de natuurlijke
grenzen 'tussen Lek en Lingel passen beter bij Zuid-Holland.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend

Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Meerkerk, 4-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem

dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies.
Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of Usselstein. Ik wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. Ik
wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
Het is te gek dat toen Vianen al naar de provincie ging. De Lek is toch de
beste grens tussen Utrecht en Zuid -Holland. Wij willen bij Zuid-Holland
blijven.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

zienswijzen5h1
Van:
Verzonden:
Aan:

woensciag januari 2017 19:32

zienswijzen5h1

Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Meerkerk, 4-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland (zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden in de provincie
Utrecht komt te liggen. Ik ben het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op te nemen dat
nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de
bevolking van beide gebieden heeft veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst. Het is
belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals
dat al jaren gebeurt. Voor burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor de mensen in de
sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen
als de AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het is dan logisch dat de ene gemeente uit
Utrecht zich aansluit bij de twee gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van het
losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de
Utrechtse samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee andere gemeenten uit hun
samenwerkingsverbanden want één losmaken kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt
kiezen voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er niets voor om te stemmen voor en bestuurd
te worden door het provinciebestuur van Utrecht.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige
Utrechtse gemeente in het gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur juist eenvoudiger
als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden
in Zuid-Holland komt te liggen.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de veiligheid in de regio af. Naar verwachting
wordt de politiepost Gorinchem dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook zorgelijk
dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk
onder uw aandacht gebracht.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in
Utrecht gebracht, terwijl Zederik en Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de ontwikkeling van de economie in Utrecht,
zoals in Vianen nu al te zien is. Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies. Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de
provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de gemeenten
Nieuwegein en/of Usselstein. Ik wil dat we met het oog op de verschillen, op afstand blijven, om hier niet in
meegezogen te worden. Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
de gemeente Zederik behoort tot de provincie zuid-holland met een duidelijke grens als de rivier de Lek ook zijn er
veel diensten samen met andere gemeenten zoals reinegingsdienst Waardlanden, veiligheids regio zuid holland zuid
waar politie en brandweer ondervallen. werk goed en daar zijn de inwoners mee gediend en zeker niet met een andere
provincie
1

Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het
herindelingsadvies dat u gaat voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,
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Aan:
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De nieuwe gemeente Vijfheerenlanden moet in de Provincie Zuid Holland blijven

lk ondersteun de initiatief nemers.
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Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Leerbroek, 4-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het
gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht

gebracht.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
Ik woon mijn hele leven al in Zuid Holland en ben nu 62 jaar.. Leerbroek is
een kleine gemeente die bij het Groene Hart hoort . Hier is veel natuur. Ik
heb zelf een kleine hobby boerderij die mooi in het landelijk gebied past .
Ik zie de provincie Utrecht meer als een grote stad die uitbreiding zoekt .
Ik voel mij veel meer thuis bij de gemeenten in de Alblasserwaard.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Culemborg, 6-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het
gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.

De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies.
Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of Usselstein. Ik wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. Ik
wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
Van oorsprong kom ik uit Vianen en nog steeds heb ik hier nauwe banden
mee. Zeer veel bewoners - vooral uit Hagestein - waren destijds tegen de
overgang naar provincie Utrecht, vooral uit angst voor extra bouwen en
verdwijnen van voorzieningen. Kijk nu maar naar de bouw van Hoef en
Haag en het industrieterrein bij Hagestein, terwijl er zoveel panden
leegstaan. Voor het politiebureau moet je tegenwoordig naar Nieuwegein.
Nee, Vianen is er niet beter op geworden sinds het bij Utrecht hoor!
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Lexmond, 6-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het
gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.

Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwniimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies.
Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of ijsselstein. Ik wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. Ik
wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
Ik ben ervan overtuigd dat er vanuit Utrecht bij ons op het platteland veel
bebouwd gaat worden, omdat Nieuwegein en ijsselstein te vol worden en
wij zodoende onze landelijkheid kwijt zullen raken. De kosten zullen zeker
uit de hand lopen!!! Samen blijven met de plaatsen waar je altijd al bij
hoorde, lijkt mij in alle opzichten van veiligheid en kosten het beste. Als er
ECHT iets gebeurt en de hulp moet uit Utrecht komen, moet ALLE verkeer
over slechts één brug, ook niet echt slim.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

li
Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Ameide, 7-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het
gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.

Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De partij waar ik op gestemd heb bij de verkiezingen van de gemeenteraad
in maart 2014 heeft voor provincie Utrecht gekozen. Ik ben het daar niet
mee eens: mijn provinciekeuze is Zuid-Holland.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
1k wil daarorn de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies.
Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of IJsselstein. Ik wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. Ik
wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De communicatief op inwonersniveau is minimaal geweest, waardoor voor
mij compleet onduidelijk is wat de voohnadelen van deze provinciale
verschuiving zijn. Waardoor ik de noodzaak hiervan niet inzie. De
algemene opinie in mijn omgeving is dat er bijna niemand voor de
verschuiving naar utrecht is. Ik ben dan ook erg benieuwd welke
zwaarwegende motieven er zijn om een dergelijke ingrijpende keuze te
maken zonder dat er hiervoor draagvlak is onder de inwoners. Op het
moment dat de beslissing op gemeentelijk niveau is genornen, was voor
veel inwoners onduidelijk wat de impact van deze beslissing zou zijn.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Leerdam, 7-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het

gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De partij waar ik op gestemd heb bij de verkiezingen van de gemeenteraad
in maart 2014 heeft voor provincie Utrecht gekozen. Ik ben het daar niet
mee eens: mijn provinciekeuze is Zuid-Holland.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwiji Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies.
Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of Usselstein. Ik wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. Ik
wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
Het idee om de toekomstige VHL bij Utrecht te voegen is een rechtstreeks
gevolg van het incident dat Vianen in 2002 bij Utrecht is ingedeeld. Was
dat niet het geval, dan was niemand op het idee gekomen om een deel van
de Alblasserwaard en een groot deel van de Vijfheerenlanden bij Utrecht te
voegen. Aansluiten bij de economische potentie van Utrecht kan heus wel
over de provinciegrens heen. Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is een
eenheid die al eeuwenlang bij Zuid-Holland hoort, niet alleen geografisch,
maar ook cultuurhistorisch. Die eenheid verbreken is een historische fout.
Op de Groothoofdpoort in Dordrecht prijkt onder andere het wapen van
Leerdam en op het oude huis aan de Diefdijk bij de Wiel van Bassa het
trotse wapen van Zuid-Holland. Laat a.u.b. de historische feiten en
maatschappelijke eenheid van de AV-regio meewegen in de besluitvorming.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over

hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

Formulier-kenmerk: 47649250

PROVI
INDIENEN DIGITALE ZIENSWIJZE
Wanneer u (als particulier, bedrijf of instelling) een opmerking heeft over of het niet eens bent met een ontwerpbesluit van de prok,
gevallen een zienswijze (soms ook 'opmerking genoemd) indienen.
Meestal mogen alleen belanghebbenden een zienswijze indienen. Soms worden ook anderen in de gelegenheid gesteld een zier
geval is, wordt dat duidelijk verrneld bij het ontwerpbesluit.
Een zienswijze indienen kan tijdens de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt. Het indienen van een zienswijze kan zowel
digitaal).
Zodra de termijn dat het ontwerpbesluit ter inzage heeft gelegen, voorbij is, neemt het provinciebestuur een definitief besluit. De ii
betrokken bij de besluitvorming.
Indieners van zienswijzen ontvangen altijd bericht over de besluitvorming. Vaak worden de genomen besluiten ook algemeen bek
kranten. correspondentie, etc.).
Bij het definitieve besluit wordt vermeld of daartegen nog rechtsmiddelen (bezwaar of beroep) ingezet kunnen worden, bij welke ii

Wat is het onderwerp van de digitale zienswijze? Herindelingsontwerp Vijfheerenlanden

Datum van het besluit

29-11-2016

Hoe dient u dit formulier in?

Als particulier

Titel

De heer

Voomaam voorletters
Achternaam

Postcode, huisnummer en toevoeging
Straat
Plaats

Telefoonnummer
E-mailadres

Hoe wil u onze reactie ontvangen?

Per e-mail

Geef uw reactie
lk ben van mening dat de samenvoeging van de betreffende gemeenten op het
eerste gezicht logisch lijkt, maar dat de nieuwe gemeente dan naar provincie
Utrecht zou gaan vind ik onjuist en niet gepast. De overgang van Vianen begin
deze eeuw naar Utrecht diende weliswaar enkele belangen, maar was ook
vreemd,omdat de rivier de Lek heel duidelijk en herkenbaar een (provincie)grens
is. Geografisch en naar mijn mening ook historisch gezien hoort de nieuwe
gemeente bij Zuid-Holland. Het feit dat er een sterke sociaal-economische band
is met Utrecht doet daar niets aan af. Dat is geen argument in mijn ogen, want er
zijn heel veel provincie-overstijgende pendels in Nederland. Daar komt bij dat de
vermeende lastenverlichting voor de betreffende gemeenten/bewoners. mogelijk
doordat provincie Utrecht 'goedkoper is, geen argument mag zijn, zonder de
negatieve gevolgen voor anderen in beeld te hebben. lk zie voor me dat de
kostenbesparing die op gaat treden voor provincie Zuid-Holland niet zodanig is dat
het zonder gevolgen voor de blijvende bewoners van deze provincie Mgt. Oftewel:
het kan zomaar zijn dat minder schouders in Zuid-Holland naar verhouding meer
lasten moeten dragen. Als inwoner van Gorinchem vrees ik overigens ook een
verdergaande (ongewenste) isolatie van Gorinchem, alsmede slechter
functionerende regionale voorzieningen. lk stel daarom voor om de nieuwe
gemeente toe te voegen aan Provincie Zuid-Holland OF (als u daartoe niet wilt
besluiten) het volledige herindelingsbesluit uit te stellen totdat er één voorstel ligt
voor een definitieve herindeling van de Alblasserwaard en Vijfherenlanden,
inclusief Gorinchem en mogelijk een deel van Gelderland. Pas dan kan er een
juist en integraal besluit genomen worden, waarbij de gevolgen voor alle
betrokkenen (ook in groter regionaal verband) meegewogen kunnen worden, lk
pleit er in dit verband dan voor dat geografische, historische en landschappelijke
kenmerken op logische wijze worden gerespecteerd. Dat is nu niet het geval. Met
dank voor uw aandacht en met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten provincie UtreCht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

1 2 0 2. 01. 2017

Meerkerk, 27 december 2016

Onderwerp: gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland (zienswijze)

Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingontwerp is opgenomen dat de nieuwe gemeente
Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. lk ben het daar niet mee eens. lk verzoek u
daarom in het herindelingadvies op te nemen dat de nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te
liggen. Hiervoor heb ik de volgende argumenten:

Proces.
Provincie Utrecht heeft de opdracht gekregen het herindelingproces te trekken en niet de provincie
Zuid-Holland. Uit het verschenen herindelingontwerp blijkt dat Utrecht dat proces wel erg eenzijdig,
heeft ingevuld, zelfs schaamteloos eenzijdig. Voor een evenwichtige afweging en op feiten
gebaseerde argumentatie met gelijke inbreng voor Utrecht en Zuid-Holland heeft Utrecht geen
ruimte gegeven: Zuid-Holland mag slechts een zienswijze indienen.
Het had naar mijn oordeel van bestuurskracht van Utrecht getuigd om bij de opstelling van het
rapport Zuid-Holland een voiwaardige plaats te hebben gegeven. Dat is helaas niet gebeurd. Gevolg
is een eenzijdig naar Utrecht toe geschreven rapport, dat geen recht doet aan de argumentatie voor
een keus voor Zuid-Holland.
Ook bij de gehouden voorlichtingsavond — waarvoor aanmelding werd gevraagd; een drempel dus
voor burgerparticipatie! — werd de inbreng van Zuid-Holland node gemist voor een evenwichtige
toelichting. Utrecht nam de kans en schroomde niet de eenzijdigheid nog eens te onderlijnen.
lk heb ernstige bezwaren tegen deze onevenwichtige benadering van de provinciekeuze.

Draagvlak.
Herindelingen moeten van onderop worden gedragen. Provincie Utrecht gaat uit van de
besluitvorming in de gemeenteraden. Dat komt hen goed uit, want die hebben in meerderheid
gekozen voor de provincie Utrecht. Het echte draagvlak moet echter worden gevonden in de
bevolking van de drie gemeenten. Daar is geen echt onderzoek naar gedaan. Provincie Utrecht
weigert een referendum.

Er zijn echter alleriei signalen dat de keuze van de gemeenteraden niet representatief is voor de
keuze van de bevolking en er zou een echt draagvlakonderzoek op zijn plaats zijn! Als Indicatie: een
enquéte tijdens de Landbouwdag leverde een overweldigende rneerderheid op (rond de 90%) voor
de provincie Zuid-Holland.
Er zou aisnog een onderzoek naar het draagvlak voor de provinciekeuze onder de bevolking moeten
plaatsvinden.

Bestuurlijke drukte.
Door een indeling van Leerdam en Zederik bij Utrecht neemt de bestuuriijke drukte toe. Indeling van
Vianen bij Zuid-Holland vermindert deze. Zo wordt bijvoorbeeld bij indeling naar Zuid-Holland de
waterstaatkundige eenheid van het gebied Alblasserwaard en Vijfheerenlanden hersteld en heeft het
Waterschap Rivierenland te maken met een provincie minder. Dit draagt bij aan de gewenste
duidelijkheid voor de burger en de gewenste vermindering van de bestuurfijke drukte!
lndeling van de gemeente Vijtheerenlanden bij Zuid-Holland draagt bij aan de gewenste
vermindering van de bestuuriijke drukte.

Kosten.
In het herindelingontwerp en ook bij de vooriichting van de provincie Utrecht wordt onduidelijk
gedaan over de kosten van de herindeling. Wellicht is het ook lastig de juiste kosten van uittreden uit
de verschillende gemeenschappelijke regelingen thans exact te bepalen. Wat echter wel
onmiskenbaar duidelijk is is dat bij indellng van Vijfheerenlanden naar Utrecht er twee gemeenten
moeten uittreden en bij toedeling naar Zuid-Holland slechts één! Het is duidelijk dat de
(maatschappelijke) kosten in het laatste geval onmiskenbaar beduidend lager zullen zijn! Beperking
van de lastendruk voor de bevolking in de nieuwe gemeente is dus gebaat bij een provinciekeuze
voor Zuid-Holland.
lk heb bezwaar tegen het niet zo helder als mogelijk maken van de kosten van het uittreden van de
gemeenschappelijke regelingen en bezwaren tegen de hogere kosten die gemoeid zijn met de
provinciekeuze Utrecht.

Onterechte beinvloeding.
Naar verluidt zou de provincie Utrecht bereid zijn de meerkosten van uittreden uit de
gemeenschappelijke regelingen voor haar rekening te nemen. In dit stadium van het
herindelingproces komt een dergelijke gedachte in een toch wat vreemd daglicht te staan. Het riekt
naar omkopen en dat staat mijns inziens haaks op een integer bestuur. Dat een dergelijke
"omkoopactie" van Utrecht niet geheel denkbeeldig is blijkt wel uit de gesloten overeenkomst van
Utrecht met ook de huidige Zuid-Hollandse gemeenten Zederik en Leerdam om de kosten van

•

(onderzoek naar) de versnelde aanieg van glasvezelkabel in het buitengebied voor haar rekening te
nemen.
ik acht een dergelijke gang van zaken niet passen bij een integer openbaar bestuur en heb ernstige
bedenkingen bij deze mogelijk beinvloeding.

Historie.
Ook uit historisch oogpunt is een (bestuurlijke) scheiding van de Vijfheerenlanden van de
Alblasserwaard een misser; eeuwen verbondenheid wordt daarmee ontkent. Het is overigens ook zo
dat de nieuwe gemeente Vigheerenlanden voor een niet onbelangrijk deel ligt in de Alblasserwaard:
de kernen Ameide en Meerkerk liggen niet in wat nu de Vijfheerenianden heet, maar in de
Alblasserwaardi Het zou van bestuurlijke wijsheid en historisch besef getuigen om dit gebied als
eenheid voor het nageslacht te bewaren.
In de tekst van het herindelingontwerp betreffende de historie van het gebied wordt de relatie met
de Alblasserwaard in het geheel niet genoemd, respectievelijk ontkent.
lk heb ernstige bezwaren tegen het (bestuurlijk) scheiden van de Vijfheerenlanden van de
Alblasserwaard.

Cultuur.
De eenheid Alblasserwaard en Vijfheerenlanden kennen naast de gezamenlijke historie ook een
gezamenlijke cultuur. Denk hierbij aan de volksaard, arbeidzaamheid en godsdienst. Bij afscheiding
van de Vijfheerenianden wordt deze samenhang geweld aangedaan. Het landelijke deel van de
Albiasserwaard/Vigheerenlanden, waar we het hier over hebben, heeft niets gemeen met het
grootstedelijke van Utrecht. De nieuwe gemeente Vijfheerenianden heeft qua cultuur veel meer
gemeen met aansluitende landelijke deel van de Alblasserwaard. Laat die eenheid verbonden blijven
ook in bestuurlijke opzichtl
De aansluiting van Vijfheerenlanden met de Alblasserwaard is ook qua cultuur verre te verkiezen en
vraag ook in bestuuriijk opzicht om de keuze voor Zuid-Holland.

Economie
Een van de belangrijkste argumenten voor indeling van de nieuwe gemeente bij Utrecht zouden de
betere kansen voor de ontwikkelingen van de economie zijn. Dit wordt uitsluitend kwalitatief
beschreven. Nog afgezien van de aanvechtbaarheid van deze stelling kan worden geconstateerd dat
met name de economische ontwikkeling zich grotendeels onafhankelijk van de bestuurlijke grenzen
voltrekt. Het is met name het bedrijfsleven dat de economische ontwikkelingen stuurt, hooguit
gefaciliteerd door het openbaar bestuur. De bewering dat dat bij Utrecht in betere handen zou zijn is
ongefundeerd. Ook cijfers vanuit het verleden, van de werkgelegenheid en dergelijke parameters.
onderschrijven deze stelling niet

Naar mijn overtuiging wordt aan de factor economie een veel te zwaar gewicht toegekend en dient
dit argument een niet zo overheersende factor te zijn bij de provinciekeuze.

Toekomst.
Het is meer dan waarschijnlijk dat in de toekomst verdere ontwikkelingen te verwachten zijn op het
vlak van de provinciale en gemeentelijke herindelingen. Het is dan zeker niet uitgesloten dat de
kleine provincie Utrecht (ook na eventuele toevoeging van Leerdam en Zederik) deel gaat uitmaken
van een groter geheel. Het huidige argument dat Vijfheerenlanden ver van "Den Haag ligt en
daarom rnaar naar de provincie Utrecht rnoet, komt in die situatie met verdubbelde kracht terug ten
nadele van de keuze voor Utrecht. Ook in geval een volgende gemeentelljke herindeling is een keuze
voor Utrecht een verkeerde; de samenvoeging met de grootstedelijke gemeente(n) in het
aangrenzende Utrechtse, die dan aan de orde zal zijn, past in generlei wijze bij de Vigheerenlanden
De keuze voor Zuid-Holland is ook in dit opzicht veel logischer en passender. De hiervoor genoemde
argument vóór Zuid-Holland zijn in dat geval nog meer manifest.
Met het oog op waarschijnlijke toekomstige veranderingen in de bestuurlijke grenzen is een
toedeling van Vijfheerenlanden aan de provincie Zuid-Holland een volstrekt betere keuze.

Samenvattend:
De met de herindeling van de Vijfheerenlanden gepaard gaande wijziging van de provinciale grens
Utrecht - Zuid-Holland zou op basis van argumenten en gevoelens moeten leiden tot herstel van de
oude grens door indeling van Vianen bij Zuid-Holland. Een overvloed aan argumenten onderschrijft
deze stelling.

Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging.
Wilt u mij ook informeren over hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingadvies dat u
gaat voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

Afschrift zend ik aan het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

•
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Gedeputeerde Staten Provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

(3 0 7 0 3.01.7011

Leerdarn, 2-1-2017
Onderwerp: Gemeente Viitheerenlanden in de provincie Zuid-Holland (zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe gemeente
Vijtheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. lk ben het daarmede niet eens. lk
verzoek u daarom in het herindelingsadvies op te nemen dat de nieuwe gemeente in Zuid
Holland komt te liggen. Hiervoor draag ik de volgende argumenten aan:
1. Cultuurhistorie en gehiedshinding:
De nieuw te vormen gemeente heell geruime tijd ervaring met elkaar achter de rug als het
gaat om cultuur en de hijbehorende geschiedenis en samenstelling van gemeenschappen. De
vraag client zich aan welke provincie het meest past als het gaat om het recht doen aan het in
standhouden van een zo sterk mogetijke binding. De ruime ervaring vanuit Zuid lloIland geeft
een duidelijke voorsprong te zien.
Zo ook de gebiedsindeling, die merkbaar vanuit het verleden de yeiligheidsbenadering heetl
meegekregen en niet alleen vanuit de bestuurlijke ervaring. maar ook burgers rneer
vertrouwen kan geven als het gaat om herkenbaarheid van structuur van organisaties.
Fen mogelijke verandering is dan ook niet zo vanzelfsprekend als u in de ontwerp herindeling
aanneeemt. Dit mede naar aanleiding van de discussies rond de vorming van de Nationale
Politic.
2. kostenaspect:
Vanuit de gemeenten is er een duidelijke eenheid als het gaat over een herindeling met elkaar.
Voor een provinciekeuze is gevraagd een voorkeur uit te spreken. I let is dan ook niet zo dat
de gemeenten zelf dit bepalen. Weliswaar is er een meerderheid voor aansluiting bij de
provincie Utrecht, maar de aangedragen argumenten %an volksvertegenwoordigers, die een
andere keuze voorstaan zijn in mijn beleving niet voldoende uitgewerkt om een dergelijke
keuze te rechtvaardigen.
De kosten, die bijvoorbeeld met gerneenschappelijke regelingen te rnaken hebben moeten nog
warden uitgewerkt en in dit stadium zijn er nog genoeg argumenten aan te voeren om een
beslissing voor Utrecht nog niet als vanzelfsprekend aan te merken.
le noemen hierbij is vanuit de regio Alblasserwaard-Vijiheerenlanden het vergroten van de
mogelijkheden tot grensloos sarnenwerken. I3estuurders uit Leerdam en Zederik zijn zelfs
voortrekkers in de regio.
Hoewel er vanuit het rijk geldelijke bijdragen als compensatie zijn, is er een duidelijk gevaar
om voor goed lopende voorzieningen extra nadeel te verkrijgen.
Op dit moment is nog geen bindende uitspraak gedaan in het lopende geschil over een
rnogelijke genoegdoening inzake Niemans Beton en de gemeente Vianen vraag ik hiervoor
extra aandacht.

3. BL-stuurlijke afstand:
In de op 19 december 2016 in Leerdam gehouden voorlichting over het herindelinesontwerp
is ondermeer gesproken over een afstand tot Den Haag als het gaat orn het bereiken van
bestuur. Ook een betere rnogelijkheid binnen Utrecht als een grotere gemeente.
Als het gaat om resultaten kunnen groei van woningbouw in Leerdarn en Zederik en
uithreiding industrieterrein Meerkerk toch voor zieh spreken. Verder de aanpassing van de
provinciale weg N484 en de bijdrage voor Leerdam ‘anuit de provineie Zuid Holland in de
toeristische sector.
Hestuurders weten kennelijk web de weg te vinden.
Vanuit de vorming van erotere gemeenten is er bij deelname aan de provincie Utrecht nog in
ogenschouw te nemen een gevaar van opslokeffect van Nieuwegein en Houten.
Groter is niet altíjd beter.
De nieuwe gemeente Vijfheerenlanden is in een provincie Zuid Ho;;and sterk genoce qua
bestuursstructuur.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over hoe u mijn
zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadx ies dat u gaat voorleggen aan Provinciale
Staten.
Hoogachtend.
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Ameide
Zienswijze: (informatiea ond)

19/1272016

Al 50 jaar woon ik in de Alblasserwaard. Sinds 3/10 jl, in Open Vensters te
Ameide. Dit stadje hoort duidelijk bij de Alblasserwaard, daarom voel ik me
hier thuis. De streek met water. wind en wolken, past als N - Holl.se bij mij.
Eén van mijn hobby's is geschiedenis. Ik verbaas me over wat er staat in de
krant: *Vijtheerenlanden wordt Utrechtse gemeente'. per 1 januari 2019.
Wát is de reden? En wat vinden de Prov. Staten van Zuid-Holland ervan?
Is er nog historisch besef? Kaart gekregen van het Gorichems stadsarchief
Zie bijgaand: 'Linde tussen de Watere van de Lecke ende Den Donck'
gemaakt in 1892 door L.A. Langeveld en C.A.Verheij. Het is een reconstructie van de dijken die in 1277 op verzoek van de lokale landsheren en
bekrachtied door graaf Floris de V onder centraal gezag werden gesteld.
De graven van Holland en de Utrechtse bisschoppen speelden in die tijd een
grote rol. De verhoudingen van de dorpen langs de Lek met Utrecht waren
in vroegere eeuwen niet altijd goed te noemen. Het is te lezen in het archier
Een andere oude kaart, uitgegeven door Matthias de Vries, hangt in een
gang ‘an Open Vensters. Bovenaan staat in grote ouderwetse letters:
'De Alblasserwaart en Viliheerenlanden te samen groot 33110 morgen'.
In kleine letters: 'Het is een nette aanwijzing der Dijkbraken en Hulpgaten.
Namen van een aantal Hoogheemraden (bij hun wapens) heb ik genoteerd:
Pieter Bezemer - Baljuw te Papendrecht en de Matena Hoogheemraad
Hendrick van Barneveldt- Hoogheemraad te Noordeloos en Overslingeland
Anthony Boon - Drossaard van Langerak Hoogheernraad
N.C. Brooshooft - Schout van Giessen Oudekerk Giessendam en Peursum
Samuel Guldemont - Hoogheemraad te Streefkerk
Leonard PO - Hoogheemraad te Hofwegen
Dirck Boellard - Hoogheemraad te Meerkerk en Blommendaal.
Oudburgemeester Maarten Schakel geb. Meerkerk- hield in de jaren 70-80
vaak boeiende lezingen voor de Hist.Ver. van Hoornaar, Noordeloos én van
Hoogbloklancl. De plaats waar ik toen woonde. Hij schreef prachtige boeken
over de Alblasserwaard. lk heb ze allemaal bestudeerd. Hij zou zeker hier
vanavond een fel historisch pleidooi hebben gehouden om deze beslissing,
de gemeente Zederik aan Utrecht te plakken, tegen te houden. In zijn boek
'De Waterwolf slaat toe', staat dat er in de Alblasserwaard 33 keer een
watervloed is geweest. lnwoners van deze dijkdorpen zijn al geslachten lang
aan het vechten tegen het water van de Lek. Ze hebben daardoor hun geloof,
hun bijzondere eigenheid en waardigheid verkregen. (:ie schrijver JW. Ooms)
Daarom vecht ik nu voor deze dappere mensen die zo graag bij Zuidholland
willen blijven. Al eeuwenlang staan de Alblasserwaard en Vijtheerenlanden
sámen in de archieven, ook in die van de Over- en Nederwaard. Véél namen
zouden op papier oa in de archieven veranderd moeten worden. Dat kost geld!
Een medebewoonster van Open Vensters zei me vorige week:
`wij naar Utrecht, dat kán helemaal niet! Ze ként de Waardse geschiedenis.
Ik ben het roerend met haar eens en heb haar beloofd voor mijn verontruste
Lekbewoners op de bres te staan. Vandaar met diepe ernst dit pleidooi.
Getekend
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nieuws

Vijfheerenlanden wordt Utrechtse gemeente
REG 10 • De 7uidhollandse genteenten
Leerdatn en Zederik en het Utreehtse
Vianen gaan per 1 januari 2019 offleieel verdcr als eel] gemeente Vijfheerenlanden. De nieuwe fu.siegemeente
komt
verwacht- te liggen in de
provincie Utrecht.

Gedeputeerde Staten van die provincie hebben dinsdag officieethet herindelingsontwerp vastgesteld. Het ontwerp is tot stand gekomen in samenspraak met de drie gemeenten. De
gemeenten gaan al vanaf 1 januari
2019 ambtelijk fuseren.
gemeen-

ten zuUen hun beleidsvoornernens
steeds meet op eikaar afstemtnen.
Vanaf nu staan de gerneenten oncier
tinancieel toencht van de provincies
Utrecht en Zuid•Holland. Dat betekent dat ze geen grote uitgaven rneer
kunnen doen die structurele gevolgen
hebben voor de begroting van de toekomstige gemeente.
Ter image
Het herindelingsontwerp ligt van 1 december 2016 tot en met 26 januari
2017 ter inzage op het provinciehuis
en de drie gemeentehttizen.Ook is het

herindelingsontwerp digitaal te bekijken hij het onderwerp genteentetijke
herindelingen. Een ieder kan gedurende deie periode een zienswijze op
het herindelingsontwerp indienen bij
Gedeputeerde Staten van Utrecht.
Samen met de drie gemeenten organi•
seen de provincie Utrecht drie informatiebijeenkornsten voor belangstel!endow Tijdens dear bijeenkomsten
wordt er een toelichting op het herindelingsontwerp en het fusieproces
van de drie gerneenten gegeven. Via de
prigina informatiebijeenkornsten her-

indelingsontwerp Vijtheerenlanden
kunnen mensen zich aanmeiden.
We tgevi ngst raject
Gedeputeerde Staten van Utrecht beoordelen en beantwoorden de ontvangen zienswijzen. Op basis hietvan en
het herindelingsontwerp stellen zij
een herindelingsadvies op. DU wordt
ter vaststelling aan Provinciale Staten
van Utrecht voorgelegd. Het vastgestride herindelingsadvies wordt aan
de minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelatles gestuurd en
daarna volgt het wetgevingstraject.
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kaartje van de "Lande tussen de Watere van de Lecke ende den Donck" dateert niet uit 1277, zoals het opschrift aangeeft. Met "den Donck" wordt de serie
Het
donken
tussen Arkel en Hoornaar bedoeld Het kaartje is in 1892 gemaakt door LA. Langevekl en C.A. Verheij. Het is een reconstructie van de dijken die in 1277
op verzoek van de lokale landsheren en bekrachtigd door grad Floris V onder centraal gezag werden gesteld. ln zoverre geeft de rnet een dikke lijn aangegeven
ringdijk een juiste voorstelling, Vergeleken met de tegenwoordige dijkring valt op, dat cen aantal gebiedsdelen niet door deze dijkring werd beschermd.
ar1,..1 mot nnrinchern, Schellulnen, Hoornaar en Hoogblokland. Dit gebied stand later bekend als het Land van Arkel
.
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College van Gedeputeerde Staten van Utrecht
Postbus 80300
3508 TH UTRECHT

Herindelingsontwerp gemeente Vijfheerenlanden
Geacht college,
U bledt de gelegenheid een zienswijze in te dienen op het hehndelingsontwerp voor de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden. Graag maak ik daar gebruik van om een aantal aandachtspunten
die samenhangen met de provinciekeuze voor Utrecht onder uw aandacht te brengen.

oasen

Algemeen
In het herindelingsvoorstel gaat u in hoofdzaak in op de effecten die de provinciekeuze heeft
voor de samenwerkingsverbanden die de betrokken gemeenten wettelijk verplicht of vrijwilllg
zijn aangegaan. Daarnaast zullen echter ook andere partijen in het gebied van de gemeenten
Zedenk en Leerdam effect ondervinden van de provinciekeuze voor Utrecht in plaats van Zuid-Holland. Eén van die partijen is drinkwaterbedrijf Oasen. Deze effecten zullen niet van

3 januan 2017
Billagen

doorslaggevende betekenis zijn bij de keuze maar passen wel bij cen totaalbeeld van effecten
die bij een verschuiving van de provinclegrens aan de orcle zijn. Een aantal effecten waar

Wien

Oasen 'nee te maken zal khjgen wil ik onder uw aandacht brengen.

Voor InfOrntabe:
arjen.roetandse
fioasen.n1

Grondwaterwingebieden
In Lexmond (gemeente Zederik) beschikt Oasen over een van haar grootste zuiveringsstations
waar grondwater wordt gewonnen voor de drinkwatervoorziening van een groat deel van de
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Deze grondwaterwinning is vergund door de provincle
Zuid-Holland en het bijbehorende bescherrningsgebied staat ander toezicht van de provinciale
milleuverordening (PMV) van Zuid-Holland en wordt uitgevoerd door de omgevingsdlenst
Haaglanden. Dit grondwaterwingebied komt geheel in de provincie Utrecht te liggen. Dat zal
overdracht van taken tussen diensten en het actualiseren van vergunningen betekenen.
In Langerak (gemeente Molenwaard, provincie Zuid-Holland) beschikt Oasen over een
zuiveringsstation De Steeg waar grondwater wordt gewonnen. Het beschermingsgebled
(boringvrije zone) strekt zich uit over een groot deel van Ameide (gemeente Zederik,
toekomstige provincie Utrecht). Deze winning bestaat voor cen belangrijk deel ult
oevergrondwater (le watervoerende pakket). Ons verzoek is de bescherming van dit
waterwingebied de Steeg, niet te verdelen over twee provincies maar blijvend onder het PMVregime van Zuid-Holland te laten vallen.

Oasen N.V.
Nieuvie Gouwe 02. 3
Postbus 122
2800 AC Gouda
"I' 0182 59 33 11
www.oasen.n1

Daarnaast zijn in de Zuid-Hollandse Visie Ruimte en Mobíllteìt, na uitgebreld onderzoek en
overieg met de betrokken drinkwaterbedrijven, reserveringsgebieden aangewezen met
strategische grondwatervoorraden voor de toekomstige drinkwatervoorziening. Een groat
gedeeite daarvan ligt in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Omdat de noodzaak en de
gunstige ligging van de voorraden niet wijzigen, gaan wij ervan uit dat deze
reserveringsgebieden door de provincie Utrecht worden overgenomen.

Kv« 290.10639
ISTW 001998079 801
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ik vertrouw erop dat u deze aandachtspunten in de verdere ultwerking van het voorstel
meeneemt en dank u voor de gelegenheid.
Met vriendelijke groet,
Oasen

3 januarl 2017
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BRIEF SAMENSTELLEN

Op deze pagina kunt u een brief (zienswijze) samenstellen. Hiermee
laat u aan de Provincie Utrecht weten dat u vindt dat de nieuwe

ciemeente Viifheerentanden in Zuid-Holland moet komen.
Vul alle velden in. Er zijn alvast acht argumenten geformuleerd. Die
kunt u gebruiken door ze aan te vinken. In het tekstvak kunt u uw eigen
argumenten en toelichting toevoegen. Aileen wat u invult en aanvinkt
komt in de brief te staan. Afle adresgegevens zijn verplicht.
Als u klaar bent, drukt u op de knop PDF maken en versturen'. Dan
wordt een pdf-bestand gemaakt en tegelijkertijd wordt hij naar uw
e-mailadres gestuurd*. U stuurt de e-mail met het PDF-bestand als
bijiage door naar zienswijzen5h1@provincie-utrecht.n1
(mailto:zienswijzen5h1@provincie-utrecht.n1). U kunt ook de bijiage
printen, ondertekenen en opsturen naar de Provincie Utrecht. Succes.
• Ziet u de e-mail niet in uw •postvak 1N, contrdeer dan de map "ongewenste
e-mail" of "spam box'. Vooral de providers @hobnail, @live.nlen
@outfook.com geven problernen. Gebruik deze bij voorkeur
Om er toch gebruik van te kunnen maken, komt u na het voltooien op de
pagina LIJST. Daar ziet u een knop, waar u de brief mee kunt downloaden.
Dit bestand kunt u vervolgens mailen naar zienswijzen5h1@provincieutrechtsil (mailto:zienswijzen5h1@provincie-utrecht.n1).
ID 2016 - 2017 zhmijnprovinciekeuze.n1
(https://zhrnijnprovinciekeuze.rit/home)

Voor- en achternaam

Straatnaam +P. huisnr.

Postcode

Woonplaats

E-mail adres

https:fizhmijnprovinciekeuze.n1/form
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borsje.henk.helsloot@kpnmail.nl
Mijn argumenten:
(meerdere antw. mogetijk)
4' Het gebied Vijfheerenlanclen vormt een landschappelijke eenheid met de Aiblasserwaard (de
AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft veel gerneenschappelijk wat betreft
cultuur, geschiedenis en godsdienst. Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat
de gemeenten in deze gebieden nauw blijven sarnenwerken, zoais dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor de mensen in de
sociale werkvoorziening. lk zie daarom graag een blijvende intensieve samenwerking als AVregio en dat kan alleen als de AV-regio binnen één provincie WO.
W. Van de drie gemeenten die fuseren. liggen er twee al in Zuid-Holland Het is dan logisch dat de
ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier
onder andere om de kosten van het losmaken van den of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
sarnenwerkingsverbanden kost minder dart het losmaken van de twee andere gemeenten uit
hun samenwerkingsverbanden want één losmaken kost minder dan twee losmaken, lk vind
daarom dat u beter kunt kiezen voor Zuid-Holland.
lk voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er niets voor orn te
stemmen voor en bestuurd te worden door het provinciebestuur van Utrecht_
De dne gemeenten !Wen allemaal in het gebied van het waterschap Rivierenland. Omdat
gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het gebied van het waterschap Rivierenland
ligt, wordt het openbaar bestuur juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de
provincie Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijtheerenlanden in Zuid-Holland komt
te liggen.
Als de nieuwe gerneente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de veiligheid in de regio
af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem dan opgeheven, waardoor de politiezorg op
grotere afstand zit. Het is ook zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's
wordt bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht gebracht.
De partij waar ik op gestemd heb bij de verkiezingen van de gemeenteraad in maart 2014 heeft
voor provincie Utrecht gekozen. lk ben het daar niet mee eens: mijn provinciekeuze is ZuidHolland.
-1 De Lek vorrnt een mooie natuurlijke grans tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland_ Vianen
is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland
liggen. lk vind dat de nieuwe gemeente Vigheerenlanden niet rnag gaan dienen als bouwruimte
voor de ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is. lk wit claarom
de nieuwe gemeente iri Zuid-Holland.
4' De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies. Denk birvoorbeeld
aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevolancl en aan een fusie van
Vijfheerenlanden met de gemeenten Nieuwegeln en/of Usselstein. lk wit dat we met het oog op
de verschilten, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden lk wil daarom de
nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
Eigen argument
Finpn arnlimont W1-41,‹
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GE.AND
Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Meerkerk, 29-12-2016
Onderwerp: Gemeente Vijtheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,

In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vigheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. lk verzoek u daarom in het herindeltngsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vigheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gerneenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangnjk voor het behoud onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als Av- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen éen provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
sarnenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het
gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHoHand komt te liggen.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veitigheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
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De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. lk vind dat de nieuwe
gerneente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
lk wil daarorn de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De meerderheid van de raad van Zederik is ook voor Zuid Holland. Die
stem wordt te weinig gehoord.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Witt u mij ook inforrneren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?

Hoog_actitefe,

Handtelening:

GESCAN!
Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Meerkerk, 29-12-2016
Onderwerp: Gemeente Vigheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,

In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerentanden in de provincie Utrecht komt te liggen. lk ben
het daar niet mee eens. lk verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. ik zie daarom graag een
blijvende intensieve sarnenwerking als AV - regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren. liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan iogisch dat de ene gerneente uit Utrecht rich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten ušt de bestaande
samenwerkingsverbanden. Orn Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het
gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
Ais de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.

0 6 O 6.01.71111

De Lek vormt een moote natuurlijke grens tussen de provinaes Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwiil Zederik en
leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. lk vind dat de nteuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
lk wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De meerderheid van de raad van Zedenk is ook voor Zuid Holland. Die
stem wordt te weinig gehoord
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswilze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?

Hoogachtend,

Handtekening:

Van:
Aan:
Onderwerp.

zienswgen5h1@provincle-utrecht ni
HERINDELING

Hierbij wil ik mijn bedenkingen maken ,aangaande het samen voegen van mijn vigherenlanden naar de provincie
UTRECHT
Het lijkt mij een onjuiste opgelegde keus,( niet genoeg geïnformeerd aan wij bewoners van dit prachtige
polderlandschap)
Wat kan ik nu bedenken, dat mij over de drempel zal helpen, (Niets) klink bout dat is het ook gevoel matig en toch
luister zo niet dan zal op enig ogenblik het tij tegen U keren dat is in het verleden gebleken
Het moet niet zo zijn dat men denkt het is een beslissing, die van overheidswegen zal worden opgelegd.
Genoeg ik wil dat het hele verhaal wordt terug gedraaid, veel onrust maak daar een eind aan en blijf niet in nevelen
gehuld duidelijkheid is uw taak.
Kortom zal mij verzetten, om bij provincie Utrecht te gaan behoren , kan mij in de verste verte niet bedenken
waarom wij straks over de Lek rnoeten voor een probleem, daar kunnen wij in het goede Zederik zelf wel voor
zorgen.
Bewoner van het mooie Meerkerk met hart voor zijn Dorp.
Ps Dwaa; niet verder

j
Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Meerkerk, 9-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het
gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.

Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
Het gaat hier om een gebied tussen Lek en Waal en de Diefdijk (aan de
oostkant) met de rivier "de Noord" (aan de westkant. Historisch en
praktisch een duidelijk geheel. Juist de stille stemmen zijn bezorgd over de
verdere ontwikkelingen richting de provincie Utrecht.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
meerkerk, 9-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het

gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De partij waar ik op gestemd heb bij de verkiezingen van de gemeenteraad
in maart 2014 heeft voor provincie Utrecht gekozen. Ik ben het daar niet
mee eens: mijn provinciekeuze is Zuid-Holland.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies.
Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of Usselstein. Ik wil dat we rnet het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. Ik
wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
Het feit dat alle onderzoekcommissies niet tot een aanvaardbare conclusie
konden komen stemt tot nadenken.Waarom bij de komende Tweede Kamer
verkiezing tweede stembiljet waarop de stemgerechtigde kiezers kunnen
aangeven naar welke provincie men wenst te gaan.Dat is pas democratie
en transparantie.De sluwe tactiek van Utrecht lijkt op een veenbrand die
langzaarn onzichtbaar voortwoekert maar uiterst sluw is opgezet.Bewaar
ons voor een historische dwaling a.u.b.!!!
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,
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Leerdam, 6-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijtheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenornen dat de nieuwe
gerneente Vijfheerenlanden in de proyincie Utrecht komt te liggen. lk ben
het dear niet mee eens. lk verzoek u daarorn in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de voigende argumenten:
Het gebied Vijiteerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschieclenis en godsdienst.
Het is belanqriik voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in
deze getneden nauw blijvén samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. lk zie daarorn graag een
hiiivende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmak.en van één of twee gerneenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gerneenten uit hun samenwerkingsverbanden want éen losmaken
kost minder dan twee losmaken. lk vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
lk voel me beter thins in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarorn voel ik er
niets voor om te stemrnen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het

gehied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
suist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
Als de nieuwe gerneente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
hediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. lk vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarorn de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later warden gevolgd door volgende fusies.
Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of Usselstein. 1k wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. lk
wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
1k vind de fusie op zichzelf al nutteloos. Schaalvergroting zorgt ervoor dat
het bestuur en de ambtenaren nauwelijks rneer weten wat er in de
verschillende dorpen en wijken van de gerneente speelt. De burgers
kennen de bestuurders niet meer. Er worden in een groot gemeentehuis
ver weg besluiten genomen, waar de burgers niet van af weten. Leerdarn
en Schoonrewoerd zijn Hollandse plaatsen en die inlijven bij Utrecht is een
typisch linkse streek. Laat ons gewoon onszelf blijven als Hollanders.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,
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Lexmond, 5-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet rnee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
lk voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het

gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De partij waar ik op gesternd heb bij de verkiezingen van de gemeenteraad
in maart 2014 heeft voor provincie Utrecht gekozen. lk ben het daar niet
mee eens: mijn provinciekeuze is Zuid-Holland.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwij1 Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies.
Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of Usselstein. Ik wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. Ik
wil daarom de nieuwe gerneente in Zuid-Holland.
Daarnaast heb ik rnijn zorgen voor het behoud van het Groene Hart. Het is
gebleken dat de provincie Utrecht forse bouwplannen heeft. Zoals is
gebleken bij de bouw van Leidsche Rijn en recent het project Hoef en
Haag in Vianen.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachti»d,
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Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Meerkerk, 10-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Lk vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het

gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De partij waar ik op gestemd heb bij de verkiezingen van de gemeenteraad
in maart 2014 heeft voor provincie Utrecht gekozen. Ik ben het daar niet
mee eens: mijn provinciekeuze is Zuid-Holland.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
Veel inwoners, waaronder ondergetekende hebben het gevoel willekeurig
doorgeschoven te worden naar een provincie waar ze geen enkele affiniteit
mee hebben. Dit versterkt het toch al te grote gevoel van onbehagen in "de
politiek" .Neem bovenstaande argumenten serieus en wimpel ze niet af als
irrationele, on-econornische , niet ter zake doende standpunten.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

91-1
Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
meerkerk, 10-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het

gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De partij waar ik op gestemd heb bij de verkiezingen van de gemeenteraad
in maart 2014 heeft voor provincie Utrecht gekozen. Ik ben het daar niet
mee eens: mijn provinciekeuze is Zuid-Holland.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
Ik ben geboren en opgegroeid in Ameide en nu alweer 33 jaar woonachtig
in de Alblasserwaard! En het voelt zo logisch om bij Zuid Holland te
blijven,vanwege het landschap en het cultureel en maatschappelijk
klimaat!
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

Aan het provinciebestuur van de Provincie Utrecht,
Lexmond, 10 januari 2017
Geacht provinciebestuur,
Hierbij wil ik mijn zienswijze indienen, aangaande het voorstel van de Provincie Utrecht om de nieuw
te vormen gemeente Vijfheerenlanden middels een grenscorrectie te laten behoren tot de genoemde
provincie. lk ben het daar zeer mee oneens. Hieronder noem ik een aantal redenen, waarom ik van
mening ben dat de nieuw te vormen gemeente binnen de provincie Zuid-Holland behoort te vallen.
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de Alblasserwaard (de AVregio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur,
geschiedenis en godsdienst. Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten
in deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor burgers en besturen is
er over en weer herkenning. zoals bijvoorbeeld voor de mensen in de sociale werkvoorziening. lk zie
daarom graag een blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de AV-regio
binnen één provincie blijft, namelijk Zuid-Holland.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het is dan logisch dat de ene
gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere
om de kosten van het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse samenwerkingsverbanden kost
minder dan het losmaken van de twee andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één
losmaken kost minder dan twee losmaken. Denk daarbij specifiek aan de gevolgen voor AVRES
(voorheen RSD AV). Deze organisatie is jarenlang verkozen als beste sociale dienst van Nederland.
maar het bestaansrecht van deze organisatie staat op het spel als Zederik en Leerdam naar de
provincie Utrecht overgaan. De sociale dienst van Vianen (Werk en lnkomen Lekstroom) heeft niet
zo'n goede reputatie als AVRES. Daarbij heeft Ayres goede contacten en een breed netwerk in de
regio AV. Dat kunnen we van Werk en lnkomen Lekstroom niet zeggen. Dit heeft tot gevolg dat
personen die in Vijfheerenlanden wonen en zich aan de onderkant van de maatschappelijke ladder
bevinden voorlopig de pineut zijn. lk vind daarom dat u beter kunt kiezen voor Zuid-Holland. Ook in
het belang van de zwakkeren in onze regio.
lk voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er niets voor om te stemmen
voor en bestuurd te worden door het provinciebestuur van Utrecht. Het argument dat inwoners van het
Vijfheerenlanden meer gericht zouden zijn op Utrechtse plaatsen, in het kader van schoolbezoek,
studeren, ziekenhuisbezoek en winkelen is geen legitieme en zwaarwegende reden om de regio AV
uit elkaar te halen. Ook wanneer Vijfheerenlanden in Zuid-Holland ligt zullen scholieren naar Utrecht
gaan voor hun studie, zullen patiënten naar het UMC of St. Antonius gaan voor hun behandeling en
zullen shoppers naar CityPlaza in Nieuwegein gaan voor kleding. Dat staat geheel los van de
provinciekeuze. Het argument dat de regio AV één geheel vormt en daardoor bestuurlijke slagkracht
heeft is veel belangrijker dan dergelijke randvoorwaardelijke argumenten.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap Rivierenland. Omdat gemeente
Vianen als enige Utrechtse gemeente in het gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het
openbaar bestuur juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie Utrecht ligt.
Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in Zuid-Holland komt te liggen.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de veiligheid in de regio af.
Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere
afstand zit. Het is ook zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht gebracht.
De partij waar ik op gestemd heb bij de verkiezingen van de gemeenteraad in maart 2014 heeft voor
provincie Utrecht gekozen. lk ben het daar niet mee eens: mijn provinciekeuze is Zuid-Holland. Binnen
de gemeente Zederik lijkt het er op dat de partijen die in het college zitten het contact met hun
achterban verloren zijn. lnmiddels vindt er een kentering plaats en komen deze partijen er ook achter
dat hun achterban géén voorstander is van een overgang naar de provincie Utrecht. Hier moet ook
rekening mee worden gehouden.

De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Vianen is pas
in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. lk
vind dat de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is. lk wil daarom de nieuwe
gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies. Denk bijvoorbeeld aan een
fusie tussen de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland en aan een fusie van
Vijfheerenlanden met de gemeenten Nieuwegein en/of Ijsselstein. lk wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. Ijsselstein richt zich volledig op
Montfoort en mist alle connectie met de regio Vijfheerenlanden. Het karakter van de gemeente
Nieuwegein is wezenlijk anders dan de regio Vijfheerenlanden. In beide gevallen lijkt een mogelijke
toekomstige samenvoeging een onheilspellend idee. De samenhang met de Alblasserwaard is veel
logischer. De kernen in Molenwaard/Giessenlanden lijken qua samenstelling en mentaliteit veel meer
op de kernen van de Vijfheerenlanden. Mocht er in de toekomst een doorontwikkeling zijn, dan zou
een gemeente Albasserwaard-Vijfheerenlanden veel meer recht doen aan de belangen van het
gebied en haar inwoners. lk wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
Vanuit de gemeente Leerdam lijkt een bepaalde mate van rancune mee te spelen ten aanzien van de
provincie Zuid-Holland. Denk daarbij aan de opmerkingen dat Leerdam een uithoek zou zijn van ZH.
Wanneer Leerdam bij Utrecht zou horen is Leerdam een uithoek van Utrecht. Het idee dat de
provincie Utrecht meer kan betekenen voor toerisme voor Leerdam is een leuk idee, maar dat
rechtvaardigt uiteraard niet dat er zulke verstrekkende besluiten worden genomen voor de hele regio
Vijfheerenlanden. Toerisme is maar bijzaak en kan nooit betekenen dat een hele regio moet overgaan
naar een andere provincie. lk bedoel daarmee dat toerisme in Leerdam nooit een zwaarwegender
argument kan zijn, dan alle in deze brief genoemde argumenten. Daarnaast ben ik stellig van mening
dat het een toerist niet uitmaakt in welke provincie Leerdam ligt. Zuid-Holland is een goede keuze en
het idee dat Utrecht meer zou doen voor toerisme is vooral ook een wake-up-call voor het
gemeentebestuur van Leerdam. Laten zij vooral zelf meer inspanning leveren voor de toerismesector.
Ook al wil ik niet dat Vijfheerenlanden in Utrecht komt te liggen, blijf ik waardering hebben voor uw
provincie, met haar verscheidenheid en haar ambitieniveau. Toch wil ik in Zuid-Holland blijven, op
grond van de door mij genoemde argumenten.
lk ga er vanuit dat u deze brief inhoudelijk behandelt en ik vraag u hierbij ook om mij een
ontvangstbevestiging te sturen.
Hartelijk dank en vriendelijke groet.

Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Meerkerk, 10-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het

gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De partij waar ik op gestemd heb bij de verkiezingen van de gemeenteraad
in maart 2014 heeft voor provincie Utrecht gekozen. Ik ben het daar niet
mee eens: mijn provinciekeuze is Zuid-Holland.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies.
Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of Usselstein. Ik wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. Ik
wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
Als de Vijfheerenlanden bij Utrecht ingedeeld worden zal ook de
ambulancezorg veel minder worden aangezien de post in Meerkerk dan
komt te vervallen voor de gemeente Zederik
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

97Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Tienhoven ZH, 10-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het
gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht

gebracht.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
Zelf ben ik woonachtig in Tenhoven ZH. Ik voorzie enorme logistieke
problemen als we straks bij Utrecht horen, want er bestaat al een
Tienhoven Utr. Nu al is er vaak verwarring bij vervoerders.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

99
Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Leerdam, 10-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het

gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies.
Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of Usselstein. Ik wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. Ik
wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De ambulance dienst wordt dan hoogst waarschijnlijk ook overgenomen
door utrecht met als resultaat lange aanrijtijden, de ravu gaat zich echt
niet op het randje van het gebied huisvesten.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

39
Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Ameide, 10-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het

gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies.
Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of ijsselstein. Ik wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. Ik
wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
Ameide-Tienhoven ligt in de Alblasserwaard, wat Zuid Hollands
grondgebied is en moet blijven. Mocht de "politiek" toch besluiten dat
Zederik bij Utrecht gaat, dan denk ik dat er een referendum komt waarbij
de inwoners van Ameide-Tienhoven kunnen aangeven of ze misschien dan
toch liever bij de gemeente Molenwaard willen aansluiten!!!!
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

100
Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Leerdam, 10-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.

Volgens een document over de herindeling zou de gemeente Leerdam
(waar ik woonachtig ben) op Utrecht georiënteerd zijn. Hier herken ik mij
in het geheel niet in. Volgens de gemeente Leerdam zouden de
fusiegemeenten in een uithoek liggen en niet de aandacht krijgen die ze
verdienen. Ik denk dat dit nog erger zal zijn als de Vijfheerenlanden in
Utrecht zou komen te liggen. De rivier de Lek vormt een grotere barrière
dan men zou denken! Als afsluiting en aanvulling op de bovenstaande
argumenten wil ik aangeven dat de logica van de provinciekeuze mij
ontgaat. Waarom twee gemeenten bij een provincie voegen waar ze nooit
bij hebben gehoord in plaats van één gemeente terug brengen naar de
provincie waar deze tot voor kort bij hoorde? Kortom, de Alblasserwaard
en Vijfheerenlanden horen bij elkaar en bij Zuid Holland!
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

10 1

Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Leerbroek, 1 0-1-201 7
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeelð voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het
gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.

De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies.
Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of ijsselstein. Ik wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. Ik
wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
Als blijkt dat het niet haalbaar is dat de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden
in de provincie Zuid-Holland komt te liggen, maar naar de provincie
Utrecht gaat, wil ik ervoor pleiten om het gehele fusieproces stop te
zetten, en in ieder geval de gemeente Zederik bij de gemeente
Molenwaard te voegen, vanwege de verbondenheid met elkaar. Als ook
blijkt dat dit niet haalbaar is, wil ik er voor pleiten om een clausule bij
fusie te voegen waarin staat dat, wanneer blijkt dat de gemeente
Vijfheerenlanden te klein is om alleen voort te bestaan, de gemeente niet
met bijvoorbeeld Nieuwegein en/of Houten gaat fuseren, maar gaat
fuset'en met de gemeente Molenwaard. Dit is wat mij betreft een
principiele keuze die gemaakt moet worden. Onze gemeente is een
plattelandsgemeente en heeft geen enkele verbondenheid met de
stedelijke gebieden. Ook ben ik bang, als we gaan fuseren met Houten
en/of Nieuwegein, we in het niet gaan vallen als dorpen. Alle aandacht zal
naar de stad gaan, en de dorpen zullen geen aandacht meer krijgen. Ook
qua veiligheid zullen we veel minder aandacht gaan krijgen. Bij deze wil ik
u ten laatste nogmaals dringend oproepen uw keuze voor de provincie
Utrecht te heroverwegen, en de keuze rnaken voor de gemeente
Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

102
Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
MEERKERK, 10-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeehl voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het

gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies.
Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of Ijsselstein. Ik wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. Ik
wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
aantasting van landelijk gebied
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

1 03
Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
MEERKERK, 10-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het

gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies.
Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of Usselstein. Ik wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. Ik
wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
vrees voor verstedelijking en verkeersdrukte
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

Iok
Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Arkel, 11-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het
gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.

Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies.
Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of Usselstein. Ik wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. Ik
wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
Wij wonen tegen de grens van de gemeente Zederik, in de gemeente
Giessenlanden. Wij zijn echter in hoofdzaak georiënteerd op de kern
Nieuwland, behorend tot de gemeente Zederik. Wij vinden het belangrijk
dat Zederik in dezelfde provincie blijft als Giessenlanden en de regio
Alblasserwaard, vanuit historisch en agrarisch besef, maar ook vanuit de
eenheid die er binnen de Alblasserwaard bestaat op onder andere
godsdienstig gebied, arbeidsethos en mentaliteit van de bevolking.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

105
Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Arkel, 11-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het

gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
Ik wil met dezelfde collega's blijven werken. Dit kan alleen als gemeente
Vijfheerenlanden in Zuid-Holland blijft.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

io6
Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

"
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M nkKERK, 6-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Lk zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gerneente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het

gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies.
Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of Ijsselstein. Ik wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. Ik
wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De sociaal economische binding in het gebied Alblasserwaard &
Vijfheerenlanden is heel sterk en daar verandert de brug bij Vianen niets
aan. Het gebied wordt al heel lang in een adem uitgesproken:
Alblasserwaard & Vijfheerenlanden Daar komt nog bij dat wij bij
samenvoeging van de gemeenten Leerdam. Vianen en Zederik tot de
nieuwe gemeente Vijfherenlanden nog steeds geen inwoner zijn van de
Vijfherenlanden omdat wij dan nog steeds in dat bgedeelte van de
gemeente Zederik wonen wat in de Alblasserwaard valt en dat maakt het
alleen maar des te erger. Een verdere fusie die ongetwijfeld nog weer komt
omdat de nieuw te vormen gemeente nog steeds te klein is kan dan ook
meer in de richting Alblasserwaard worden gezocht wat veel beter bij
elkaar past.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten provincie Utrecht

Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht
Ameide, 5 januari 2017

Deze brief word zowel per gewone post als wel aangetekend verzonden.
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,

In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. lk ben
het daar niet mee eens lk verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cuituur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. lk zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen éen provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansiuit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. lk vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het
gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland kornt te liggen
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de

veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht (ook toen protesteerden inwoners van
Hagestein tegen de bouwwoede die zou volgen. Achteraf niet onterecht.), terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. lk vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen en Hagestein nu al te zien is.
lk wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De meerderheid van de raad van Zederik is ook voor Zuid Holland. Die
stem wordt te weinig gehoord.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?

Hoogachtend,

Handtekening:

Ps: zou u bij de beantwoording van mijnibrief aan kunnen geven me en/of weike bedrijven
er nou echt al dan niet persoonlijk (financieel) baat hebben bij een keuze voor Utrecht? Wie hebben
berhaupt aan de wieg van het hele onzalige idee gestaan? Wie betaald het gelag. Graag de
verzekering dat het wonen en !even in Zederik niet duurder gaat worden. Zullen we vast een enquète
commissie opdracht geven voor onderzoek?
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Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Meerkerk, 9-1-2017.
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,

in het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenornen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. lk ben
het daar niet mee eens. lk verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappeiijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de rnensen in de sociale werkvoorziening. lk zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. lk vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het
gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provinde
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vigheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de poiitiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
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Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. tk vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
lk wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De meerderheid van de raad van Zederik is ook voor Zuid Holland. Die
stem wordt te weinig gehoord.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?

Hoogachtend,

Handtekening:

GEŠCANL)
Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

• Gi2 11.01.11)17

Leerbroek, 9-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vorrnt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in

deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
Ons typische veenweide melkveebedrijf bevind rich sinds jaar en dag in
zuid-holland, hierdoor hebben wij contacten met de provincie en voldoen

wij aan eisen van zuid-holland, bij een provinciekeuze voor utrecht moet
ons bedrijf zich hier aan aanpassen. Dit heeft op rnilieugebied verstekende
gevolgen voor ons bedrijf en vele andere agrarische bedrijven eveneens.
Bovendien voelen wij ons sterk verbonden aan de zuid Hollandse
Alblasserwaard waar veel vergelijkbare bedrijven gerund worden. Dit in
tegenstelling tot het in de provincie utrecht aangrenzende nieuwegein,
waar landbouw nauwelijks een plaats inneemt.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,
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Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Ameide, 10 januari 2017.

Onderwerp . Gemeente Vigheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,

In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. lk ben
het daar niet mee eens. ik verzoek u daarorn in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb 'lc de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenianden vormt een landschappelijke eenheid met de
Albiasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cuituur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning. zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. lk zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. lk vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zutd-Holland.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Riviereniand. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het
gebied van het waterschap Riviereniand ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht bgt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio at Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.

netzon

De Lek vormt een mooie natuurtijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. lk vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
lk wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De meerderheid van de raad van Zederik is ook voor Zuid Holland. Die
stem wordt te weinig gehoord.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging Witt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorteggen aan Provinciale Staten?

Hoogachtend,

Handtekening:

Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
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Schoonrewoerd, 6-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
in het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gerneente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te hggen. lk ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindetingsadvies op
Le nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
hch ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de Levolking van beide gebieden heeft
veel gerneenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van nnze eigenheid dat de gemeenten in
dez.e gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. 1k zie daarom graag een
blijvende intensieve sarnenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gerneenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
ts dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het iosmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
sarnenwerkingsverbanden. Om Vianen los te rnaken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor orn te sternmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gerneente in het

gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen
Als de nieuwe gerneente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. lk vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwniimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies.
Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of Usselstein lk wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. 1k
wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
fk heb erg goede ervaringen met provincie ZH en slechte ervaringen met
provincie Utrecht, wat betreft de uitvoering van het beleid op het
platteland. De verbindIng met de Alblasserwaard is van vitaal belang voor
onze streek. We zien nu al dat in Vianen volop wordt gebouwd. Dat willen
we niet, want dat gaat ten koste van het landschap, het Groene Hart.
Waterstaatkundig is het ook belangrijk dat het Merwedekanaal in 1
provincie ligt en niet half in Utrecht en half in ZH. 1k heb er daarom vote
rnoeite mee dat de toekomstige gemeente in Utrecht zou komen te liggen.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u rnijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hnogachtend,

Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Meerkerk, 12-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het
gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht

gebracht.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwij1 Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
Meerkerk hoort bij de Alblasserwaard, en de Alblasserwaard hoort bij Zuid
Holland
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,
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Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Schoonrewoerd, 6-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het

gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De partij waar ik op gestemd heb bij de verkiezingen van de gemeenteraad
in maart 2014 heeft voor provincie Utrecht gekozen. Ik ben het daar niet
mee eens: mijn provinciekeuze is Zuid-Holland.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies.
Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of Usselstein. Ik wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. Ik
wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De agrarische sector is beter af in ZH. In Utrecht domineren de
natuurorganisaties. Daarnaast sluit de praktische inslag van de inwoners
hier beter aan bij de ZH-se daadkracht dan bij de kenniseconomie van
Utrecht.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Schoonrewoerd, 7-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het

gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
Als de nieuwe gerneente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De partij waar ik op gestemd heb bij de verkiezingen van de gemeenteraad
in maart 2014 heeft voor provincie Utrecht gekozen. Ik ben het daar niet
mee eens: mijn provinciekeuze is Zuid-Holland.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies.
Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of Usselstein. Ik wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. Ik
wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
Het is een absolute leugen, dat de provinciekeuze voor Utrecht van
ONDEROP gekornen is. Ook is de situatie van de agrarische sector in
Utrecht nadeliger clan in Zuid-Holland.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

1(5
de Bibliotheek

Lek & IJssel

College Gedeputeerde Staten Provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Datum: 13 januari 2017
Betreft: Zienswijze Bibhotheek Lek & IJssel

Geachte College,
De Bibliotheek Lek & IJssel bedient de bibliotheken in de gemeenten Vianen, Houten en
Usselstein. Zij is sterk gebaat bij een aansluiting van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden
bij de provincie Utrecht.
In positieve zin, omdat:
Het voor de provincie en haar gebruikers een uitbreiding betekent van de totale
catalogus van de Utrechtse bibliotheken (alle inwoners van de provincie Utrecht hebben
met uitzondering van de Nieuwegeinse bevolking nu al toegang tot zo'n 2,5 miljoen
items in de Utrechtse provinciale catalogus van alle aangesloten bibliotheken. Dit getal
kan oplopen tot net onder de 3 miljoen bij aansluiting van de bibliotheken uit ZuidHolland. Deze toegang hebben gebruikers nu nog niet en zullen inwoners van Zederik en
Leerdam ook niet krijgen als de bibliotheek naar Zuid-Holland verhuist en onder
Bibliotheek AanZet valt: Zuid-Holland heeft deze provinciale catalogus namelijk niet.
De nieuwe fusiegemeente kan blijven profiteren van de samenwerkings- en
inkoopvoordelen die aansluiting bij de Bibliotheek Service Centrum (BiSC) ons biedt op
het gebied van logistiek, programma-ontwikkeling en innovatie, ICT (gezamenlijke
voorzieningen), en administratie/finance. De provincie Utrecht subsidieert dit
samenwerkingsverband voor regionale bibliotheken zoals die van ons tot zo'n 65% van
het daarmee gemoeide bedrag.
En in negatieve zin, omdat:
Het verzorgingsgebied van de Bibliotheek Lek & IJssel bij het wegvallen van Vianen
(indien Vianen naar Zuid-Holland gaat) in aantallen inwoners slinkt waardoor op termijn
een fusie/intensieve samenwerking met omliggende regionale bibliotheken nodig kan
zijn om de gewenste kritische massa te behouden. Dat is gezien de recente
reorganisatie geen wenselijk scenario op de korte termijn: wij richten onze aandacht
liever op ontwikkeling en innovatie.
Wij in geval de bibliotheekdienst naar Zuid-Holland gaat, niet langer profiteren in Vianen
van de gedeelde markt- en klantbenadering van de provincie Utrecht, waar de
bibliotheken zeer intensief samenwerken om één propositie voor alle inwoners te
leveren.
Namens de organisatie, de directie en de Raad van Toezicht

Bibliotheek Lek & IJssel
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Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Leerbroek, 13-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het

gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
In verband met mijn functie bij de Brandweer, lijkt het me zeer wenselijk
dat deze onderdeel blijven van VRZ-ZHZ.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Arkel, 11-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het

gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
Ik wil met dezelfde collega's blijven werken. Dit kan alleen als gemeente
Vijfheerenlanden in Zuid-Holland blijft.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook infoimeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

1i8
Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Meerkerk, 14-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het
gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.

Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijIZederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies.
Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of Usselstein. Ik wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. Ik
wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
Bij een voorlichting bijeenkomst werd opgemerkt dat de huidige
gemeentes zo mooi tussen de A2, A15 en A27 liggen. Ik ben bang dat als
onze gemeente bij de provincie Utrecht gaat horen, het hele gebied tussen
de snelwegen geheel volgebouwd gaat worden, net zoals Leidse Rijn,
Vleuten etc. Dat is iets wat ik absoluut niet wil. Er zijn genoeg oude
industrie terreinen en lege kantoorpanden, waar eerst gebouwd kan
worden. Onze omgeving moet groen, open en agrarisch blijven. Als we bij
de provincie Zuid Holland blijven en heb ik meer het gevoel dat het Groene
Hart wordt gewaardeerd zoals het nu is.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

1 IS
Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Lexmond, 14-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem

dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gerneente in Zuid-Holland.
Er zal nooit een band met de provincie Utrecht komen. Wij als nuchtere
'boeren willen op het platteland blijven in ons mooie provincie ZuidHolland. De lek is een mooie scheiding tussen Utrecht en Zuid-Holland.
Laat Vianen dan maar weer gewoon terugkomen naar Zuid-Holland!
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,
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Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Schoonrewoerd, 14-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Z'_-=_.1.-Ho11and. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
De gemeente Leerdam hoort altijd al bij Zuidholland. Het is een stukje
geschied vervalsing om deze gemeente bij Utrecht te voegen, bovendien
hebben we het voorbeeld gezien van Vianen en Hagestein welke een aantal
jaren geleden bij Utrecht zijn gevoegd. Hagestein heeft flink geprotesteerd
tegen Utrecht met posters van industrie e.c.t. en wat is gebleken de vrees
wat terecht!Hagestein is geheel ingebouwd door industrie. Utrecht heeft

geen uitbreidmogelijkheden meer aan deze zijde en zal op korte termijn
binnen 20 Jaar Leerdam en omgeving volbouwen met woningen en
industrie. Daarom volmondig Nee tegen Utrecht en Ja tegen Zuid-Holland.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

121
Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Leerbroek, 21-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het
gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.

Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
Door het kiezen voor de provincie Utrecht worden natuurlijke grenzen niet
gerespecteerd. De provincie Utrecht is door slechts twee bruggen
verbonden met de gemeente Vijfheerenlanden. Wanneer deze verbindingen
wegvallen is het onmogelijk om adequate hulpverlening vanuit de
provincie te krijgen. Te denken valt onder andere aan het gestremd zijn
van de bruggen door ongevallen of gladheid (zoals we recent gezien
hebben bij de gemeente Goeree-Overf1akkee - voor deze gemeente bestaat
helaas geen beter alternatief is - ). Ook het noodzakelijk onderhoud kan er
voor zorgen dat de bereikbaarheid niet optimaal is (denk aan de brug bij
Gorinchem; terecht hoort Gorinchem bij Zuid-Holland en niet bij NoordBrabant of Utrecht). En dan heb ik het nog helemaal niet gehad over
bruggen die opgeblazen kunnen worden, bijvoorbeeld in oorlogssituaties.
De natuurlijk lijntjes rnet de provincie Utrecht zijn er niet. De kunstmatig
lijntjes zijn te dun om een keuze voor de provincie Utrecht te
rechtvaardigen. Het heeft mij dan ook altijd verbaasd dat de gemeente
Vianen destijds voor de provincie Utrecht heeft gekozen.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

I 22
Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Lexmond, 17-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het

gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sincls jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies.
Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of Usselstein. Ik wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. Ik
wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
Wijkagenten willen bij Zuid-Holland!
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

12.3
Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
meerkerk, 13-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het

gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
Als de nieuwe gerneente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De Lek vorrnt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies.
Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of Ijsselstein. Ik wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. Ik
wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
als brandweerman blijf ik liever in zuidholland
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

zienswijzen5h1
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

woensdag 18 januari 2017 10:32
zienswijzen5hl
zienswijze

Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Schoonrewoerd, 18 januari 2017.

Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland (zienswijze)

In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden in de
provincie Utrecht komt te liggen. lk ben het daar niet mee eens. lk verzoek u daarom in het herindelingsadvies op te
nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor heb ik de volgende argumenten:
Als voorzitter van Rode Kruis Leerdam worden wij als bestuur geconfronteerd met het volledig losrukken van het
Rode Kruis Leerdam van het Rode Kruis-district Zuid-Holland Zuid, waartoe we al sinds het bestaan behoren. Als
onderdeel van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid lopen er bij de organisatie van de hulpverlening veel
persoonlijke lijnen naar buurgemeenten in de Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Voor het bestuur betekent
dit nieuwe contacten zoeken, een heel nieuw netwerk opbouwen (eigenlijk weer van onderaf opnieuw beginnen).
Voor de hulpverleners zal het moeilijker zijn, omdat deze mensen minder snel contacten maken dan bestuurders. De
cotirdinatoren van de diverse afdelingen zullen opnieuw contacten moeten gaan leggen naar collega's, dit keer dan
in Utrecht. Ook hulpverlening, vooral de organisatie ervan, is afhankelijk van netwerken, van mensen 'die je kent'.
Dit probleem speelt niet in Vianen, omdat daar het Rode Kruis meer gericht is op sociale hulpverlening/welfare. De
noodhulp wordt daar verricht door een zelfstandige EHBO.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in
het herindelingsadvies dat u gaat voorleggen aan Provinciale Staten?
Rode Kruis Leerdam e.o.

Formulier-kenmerk: 47843478

PROVI
INDIENEN DIGITALE ZIENSWIJZE
Wanneer u (als particulier, bedrijf of instelling) een opmerking heeft over of het niet eens bent met een ontwerpbesluit van de pro‘,
gevallen een zienswijze (soms ook 'opmerking genoemd) indienen.
Meestal mogen alleen belanghebbenden een zienswijze indienen. Soms worden ook anderen in de gelegenheid gesteld een zier
geval is, wordt dat duidelijk vermeld bij het ontwerpbesluit.
Een zienswijze indienen kan tijdens de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt. Het indienen van een zienswijze kan zowei
digitaal).
Zodra de termijn dat het ontwerpbesluit ter inzage heeft gelegen, voorbij is, neemt het provinciebestuur een definitief besluit. De ii
betrokken bij de besluitvorming.
Indieners van zienswijzen ontvangen altijd bericht over de besluitvorming. Vaak worden de genomen besluiten ook algemeen bek
kranten, correspondentie, etc.).
Bij het definitieve besluit wordt vermeld of daartegen nog rechtsmiddelen (bezwaar of beroep) ingezet kunnen worden. bij welke ii

Wat is het onderwerp van de digitale zienswijze? Herindelingsontwerp Vijffleerenlanden

Datum van het besluit

18-01-2017

Kenmerk van het besluit

Tegen hehndeling met
provincie Utrecht

Zaaknummer / correspondentienummer

Hoe dient u dit formulier in?

Titel
Voornaam / voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam

Postcode, huisnummer en toevoeging
Straat
Plaats

Telefoonnummer

Als particulier

De heer

E-mailadres

Hoe wil u onze reactie ontvangen?

Per e-mail

Geef uw reactie
Geachte mevrouw/mijnheer, Historisch gezien is het onjuist Zedehk en Leerdam
bij de provincie Utrecht te voegen. De Noord-Oost hoek van de Alblasserwaard en
De Vijfheerenlanden behoren sinds mensen heugenis tot Holland. Ook Vianen
behoorde tot 30 jaar geleden daartoe. De river de Lek is nog altijd een natuurlijke
(Provincie)-grens tussen Utrecht en Zuid-Holland. Vianen was via de Brederodes
bevriend met de Prins, met de Bisschop had men bestuurlijk niets. Voor mij ligt
het voor de hand dat Vianen terug komt naar Holland. Praktisch gezien, vanwege
van jarenlange bestuurlijke banden en de aard van de bevolking, lijkt mij dat een
juiste keuze. Samenwerking over grenzen heen in onze(deze) tijd is toch
vanzelfsprekend. Het eerbiedigen van 'De Roots van Alblasserwaard en
Vijfheerenlanden is mijn inziens zeer belangrijk. Gevoel en emotie zijn enorm van
belang. Op veel terrein gaan we ontvreemding te lijf. Laten we er voor Walem in
dit proces deze serieus te nernen. Vriendelijke groet,

12,6Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Lexmond, 18-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.

De partij waar ik op gestemd heb bij de verkiezingen van de gemeenteraad
in maart 2014 heeft voor provincie Utrecht gekozen. Ik ben het daar niet
mee eens: mijn provinciekeuze is Zuid-Holland.
De Lek vormt een rnooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruirnte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies.
Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijtheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of Usselstein. Ik wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. Ik
wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
Ik maak mij zorgen wat betreft veiligheid tbv gezondheid.
Ambulancevervoer, Brandweer.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

27Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Meerkerk, 18-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het

gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De partij waar ik op gestemd heb bij de verkiezingen van de gemeenteraad
in maart 2014 heeft voor provincie Utrecht gekozen. Ik ben het daar niet
mee eens: mijn provinciekeuze is Zuid-Holland.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies.
Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of IJsselstein. Ik wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. Ik
wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
Ik ben vanuit overheidsdienst vanuit Meerkerk, in de periode 1986 tot
1993 werkzaam geweest in de gemeente Vianen en Zederik. Toen lag
Vianen nog in Zuid-Holland en vormde de rivier een prima begrenzing. In
het werk was duidelijk de onlosmakelijke verbinding tussen de
Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden merkbaar. De kleine bij Vianen
gevoegde kernen Zijderveld, Everdingen en Hagestein hoorden bij het
dorpse leven van de Vijfheerenlanden/Alblasserwaard en hadden niets met
het OverLekse (Nieuwegein/Houten). Toen het weekblad Het Kontakt
meende om Zederik bij Vianen aan te laten sluiten, bleek uit de vele
protesten, dat dit niet de mening van de bevolking was. Die mening is
onveranderd. Wij spreken ook in levenswijze en christelijke overtuiging de
"taal" van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en niet van het
Utrechtse over de Lek. Respecteer a.u.b. de mening van de bevolking en
laat ons bij Zuid-Holland blijven. Verder zijn we in Zederik bij diverse

voorzieningen in Zuid-Holland aangesloten. Hierin is geïnvesteerd, ook
met ons belasting geld. Laat dit economisch niet teloor gaan. Vianen terug
op het oude nest kost minder dan heel de nieuwe gemeente naar Utrecht.
Het voorstel dat er nu ligt is ontstaan door Utrecht die moest kiezen voor
de eigen provincie of Zuid-Holland. Dat is toch zoiets als de slager die zijn
eigen vlees keurt!!! Voeg de hele nieuwe gemeente Vijfheerenlanden bij
Zuid-Holland en het komt goed.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Lexmond, 18 januari 2017

Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland (zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe gemeente
Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben het daar niet mee eens. lk verzoek u
daarom in het herindelingsadvies op te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen.
Hiervoor heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de Alblasserwaard (de AVregio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur,
geschiedenis en godsdienst. Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten
in deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor burgers en besturen is
er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor de mensen in de sociale werkvoorziening, de
politie en andere regionale samenwerkingsverbanden. lk zie daarom graag een blijvende intensieve
samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het is dan logisch dat de ene
gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder
andere om de kosten van het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse samenwerkingsverbanden kost
minder dan het losmaken van de twee andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want
één losmaken kost minder dan twee losmaken. lk vind daarom dat u beter kunt kiezen voor ZuidHolland.
lk voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er niets voor om te stemmen
voor en bestuurd te worden door het provinciebestuur van Utrecht, dat duidelijk een beleid heeft
dat op groot-stedelijkheid is gericht, zie Nieuwegein, lisselstein en Houten.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap Rivierenland. Omdat gemeente
Vianen als enige Utrechtse gemeente in het gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het
openbaar bestuur juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie Utrecht
ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in Zuid-Holland komt te liggen.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de veiligheid in de regio af.
Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem dan opgeheven, waardoor de politiezorg op

grotere afstand zit. Het is ook zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's
wordt bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht gebracht.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Vianen is
pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen.
lk vind dat de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is. lk wil daarom de nieuwe
gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies. Denk bijvoorbeeld aan een
fusie tussen de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland en aan een fusie van
Vijfheerenlanden met de gemeenten Nieuwegein en/of Ilsselstein. lk wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. lk wil daarom de nieuwe
gemeente in Zuid-Holland.
Van boeren uit de omgeving van Oudewater, dat langer geleden de overstap van provincie ZuidHolland naar provincie Utrecht heeft moeten maken heb ik (oud-Oudewaterse) vernomen dat ZuidHolland beter was voor de boeren dan Utrecht. Terwijl de boeren juist zo veel bijdragen aan behoud
van het landschap en de cultuur-historische waarden van plattelanders. Daarbij valt de
vindingrijkheid en nijverheid van veel boeren op die noodgedwongen, gedeeltelijk of geheel
omschakelen naar zorgboerderij of bed-en breakfast. En tijd en geld steken in het behoud van flora
en fauna.
Last but not least: als het begrip "democratie" juist wordt opgevat gaat het niet platvloers om een
meerderheid zonder meer, maar om de kwaliteit van de argumenten in het debat, waarbij tijd
genomen wordt om te palaveren, zodat het voor alle betrokkenen duidelijk is wat de beste
argumenten zijn. Deze kwaliteit (en visie) heb ik helaas gemist in het (beperkte)publieke debat. Nu
lijkt de persoonlijke voorkeur van enkele bestuurders alsmede financiële argumenten de
provinciekeuze te bepalen.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over hoe u mijn zienswijze
hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

1 2.3
Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
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Hei- en Boeicop, 11-1-2017
Onderwerp: Gerneente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenornen dat de nieuwe
gerneente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
sarnenwerkingsverbanden kost minder dan het losrnaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. lk vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het
gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.

Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De partij waar ik op gestemd heb bij de verkiezingen van de gemeenteraad
in maart 2014 heeft voor provincie Utrecht gekozen. Ik ben het daar niet
mee eens: mijn provinciekeuze is Zuid-Holland.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwij1 Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de Meuwe gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies.
Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of Usselstein. Ik wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. Ik
wil daarorn de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
We moeten als kleine/landelijke dorpjes bij elkaar blijven/komen. Deze
mensen hebben dezelfde mentaliteit: doe maar gewoon dan doe je al gek
genoeg, je koopt dingen naar dat je geld hebt (is in de grotere steden
duidelijk anders). En de natuurlijke grens van rivier "de Lek" geeft het al
aan, Vianen hoort aan bij de Vijfheerenlanden/Alblasserwaard. Voor alle
samenwerkingen is het voordeliger. De veiligheid m.b.t. het water/dijken is
een heel belangrijk punt.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogacht,oriti,—,

130
Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Meerkerk, 19-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies.
Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of Usselstein. Ik wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. Ik
wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
Als wij richting utrecht fuseren raken we het plattelands gevoel geheel
kwijt
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Meerkerk, 19-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het

gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
- Meerderheid raad van Zederik is tegen indeling bij Provincie Utrecht. Op 2 massaal bezochte voorlichtingsavonden blijkt minstens 80% van de
aanwezigen tegen indeling bij Utrecht, het zou politieke minachting jegens
de bevolking zijn deze signalen te negeren. - De 2 grootste kernen van
Zederik: Ameide en Meerkerk liggen niet in de Vijfheerenlanden, maar in
de Alblasserwaard. Bij toevoeging van de nieuwe gemeente aan Utrecht
ontstaat de wonderlijke situatie dat een gedeelte van de Alblasserwaard
daardoor in de provincie Utrecht komt te liggen. Het water systeembeheer
(in- en uitwatering) van de Mblasserwaard is een eenheid en vindt via
lozingspunt IGnderdijk plaats. Een alternatief zou zijn kunnen zijn deze
gemeenten toe te voegen aan de gemeente Giessenlanden en Molenwaard.
- Conclusie: Historisch, Geografisch, Sociaal Economisch en
Waterstaatkundig is het volstrekt onlogisch de evt. nieuwe gemeente in te
delen bij de Provincie Utrecht, laat staan de Alblasserwaard over 2
provincies te verdelen. - De Provincie Utrecht bundelt de zienswijzen en
geeft advies, dat is alles behalve objectief. - Op zijn minst is het wenselijk
dat de Provincie Zuid-Holland ook haar advies op de zienswijzen geeft. Met
vr. gr. Jan Bikker.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

I 52_
Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Schoonrewoerd, 19-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het
gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.

Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gerneente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarorn de nieuwe gerneente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies.
Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of Usselstein. Ik wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. Ik
wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
Vanuit historisch perspectief gezien moet de nieuwe gemeente in de
provincie Zuid-Holland blijven. Dit zijn al eeuwenoude grenzen met daarbij
behorende sociale structuren. Overgaan naar een andere provincie kost
administratief gezien veel werk en geld want er moeten allerlei verbanden
ontvlecht worden en weer in nieuwe ondergebracht worden.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

133
Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
NIEUWLAND, 19-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem

dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies.
Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of Usselstein. Ik wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. Ik
wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
Zederik is geen stadsgemeente, en een dorpje als Nieuwland telt helemaal
niet mee in zo'n stedelijke provincie. Straks komen ze alleen om het
belastinggeld op te halen en voor de rest kunnen we het zelf uitzoeken.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

Formulier-kenmerk: 47878253

PROVI
INDIENEN DIGITALE ZIENSWIJZE
Wanneer u (als particulier, bedrijf of instelling) een opmerking heeft over of het niet eens bent met een ontwerpbesluit van de pro‘i
gevallen een zienswijze (soms ook 'opmerking genoemd) indienen.
Meestal mogen alleen belanghebbenden een zienswijze indienen. Soms worden ook anderen in de gelegenheid gesteld een zier
geval is. wordt dat duidelijk vermeld bij het ontwerpbesluit.
Een zienswijze indienen kan tijdens de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt. Het indienen van een zienswijze kan zowei
digitaal).
Zodra de termijn dat het ontwerpbesluit ter inzage heeft gelegen, voorbij is, neemt het provinciebestuur een definitief besluit. De ii
betrokken bij de besluitvorming.
Indieners van zienswijzen ontvangen altijd bericht over de besluitvorming. Vaak worden de genomen besluiten ook algemeen bek
kranten, correspondentie, etc.).
Bij het definitieve besluit wordt vermeld of daartegen nog rechtsmiddelen (bezwaar of beroep) ingezet kunnen worden, bij welke ii

Wat is het onderwerp van de digitale zienswijze? Herindelingsontwerp Vijfheerenlanden

Als particulier

Hoe dient u dit formulier in?

Titel

De heer

Voornaam / voorletters
Achternaam

Postcode, huisnummer en toevoeging
Straat
Plaats

Telefoonnummer
E-mailadres

Hoe wil u onze reactie ontvangen?

Per e-mail

Geef uw reactie
lk vind dat de gemeente in zuid Holland moet blijven.
Historisch gezien heeft het altijd bij zuid Holland thuis gehoren, waarom nu weer
anders?
Voor een consistent beleid, wat zeer wenselijk is in deze hectische, hijgerige
wereld, zou je niet te veel moeten veranderen. Het lijkt wel de waan van de dag
om maar steeds anders te MOETEN. Rust, wat onze omgeving uitstraalt, zou
zeer wenselijk zijn.
Maar waarom moet er zoveel gedecentraliseerd worden?
Moet er nog een bestuurslaag uit onze samenleving gehaald worden?
Om maar geld te besparen?
lk zou het graag anders willen zien
Hartelijke dank dat u naar mij, en vele anderen, hebt willen luisteren

t 35
Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Tienhoven, 20-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem

dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De partij waar ik op gestemd heb bij de verkiezingen van de gemeenteraad
iri maart 2014 heeft voor provincie Utrecht gekozen. Ik ben het daar niet
mee eens: mijn provinciekeuze is Zuid-Holland.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies.
Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of Usselstein. Ik wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. Ik
wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
Zelfs het samengaan van deze drie gemeenten stuit op weerstand bij de
meeste bewoners
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

Formulier-kenmerk: 47890955

PROVI
INDIENEN DIGITALE ZIENSWIJZE
Wanneer u (als particulier, bedhjf of instelling) een opmerking heeft over of het niet eens bent met een ontwerpbesluit van de pro‘,
gevallen een zienswijze (soms ook 'opmerking genoemd) indienen.
Meestal mogen alleen belanghebbenden een zienswijze indienen. Soms worden ook anderen in de gelegenheid gesteld een zier
geval is, wordt dat duidelijk vermeld bij het ontwerpbesluit.
Een zienswijze indienen kan tijdens de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt. Het indienen van een zienswijze kan zowe'
digitaal)
Zodra de termijn dat het ontwerpbesluit ter inzage heeft gelegen, voorbij is, neemt het provinciebestuur een definitief besluit. De it
betrokken bij de besluitvorming.
Indieners van zienswijzen ontvangen altijd bericht over de besluitvorming. Vaak worden de genomen besluiten ook algemeen bek
kranten, correspondentie, etc.).
Bij het definitieve besluit wordt vermeld of daartegen nog rechtsmiddelen (bezwaar of beroep) ingezet kunnen worden, bij welke ii

Wat is het onderwerp van de digitale zienswijze? Herindelingsontwerp Vijfheerenlanden

Datum van het besluit

20-01-2017

Hoe dient u dit formulier in?

Als particulier

Titel
Voornaam / voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam

Postcode, huisnummer en toevoeging
Straat
Plaats

Telefoonnummer
E-mailadres

De heer

Hoe wil u onze reactie ontvangen?

Per e-mail

Geef uw reactie
Als oud vice voorzitter RvC woningbouwcorporatie KleurrijkWonen, oud voorzitter
RvT Stichting Glas (Nat.Glasmuseum en Glasblazerij),oud voorzitter bestuur
Onderwaterdierentuin Aqua Zoo, oud voorzitter Stichting. Ondernemersfonds
Leerdam, oud voorzitter Vijfheerenlanden Online,
oud voorzitter Hofje van Aerden, heb ik nimmer enige wezenlijke medewerking
voor genoemde instellingen vanuit de provincie Zuid Holland ervaren.
De beleving en de ervaring die ik had, was dat wij in een uithoek van de provincie
gevestigd waren en de interesses van de provincie voornamelijk gehcht waren op
de Randstad. En waarom zou dat nu beter worden, anders dat het wellicht
financieel gunstiger voor de provincie zal zijn als het gebied meer inwoners
toevoegt, dan verliest. De provincie Zuid Holland heeft zich in het verleden en
heden kunnen bewijzen. En wil nu ter elfder uren aangeven, dat zij het belangrijk
vinden. dat de Vijfheerenlanden binnen Zuid Holland zal komen.
De verwachting en logische stap is dat de provincie Utrecht meer belang heeft
om de Vijfheerenlanden toe te voegen en daarvoor ook meer inspanningen wil
doen.
Met vriendeliike groeten,

Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Schoonrewoerd, 20-1-2017

Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar
t mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Atticizigh7~ ri komt te liggen. Hiervoor
UTRECHT
heb ik de volgende argumenten:
Ik vind Utrecht de beste keuze! Daar ligt de toekomst van de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden. Een krachtige, economisch sterke regio, dicht
bij het provinciale bestuur van Utrecht. De keuze is dus UTRECHT!!!
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Meerkerk, 20-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het

gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De partij waar ik op gestemd heb bij de verkiezingen van de gemeenteraad
in maart 2014 heeft voor provincie Utrecht gekozen. Ik ben het daar niet
mee eens: mijn provinciekeuze is Zuid-Holland.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
Mijn Grote angst is de veiligheid en de aanrijtijd ambulance vanuit de
provincie Utrecht.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Leerbroek, 29-12-2016
Onderwerp: Gemeente Vijtheerenlanden in de provincie Zuid-Holland (zienswijze)
Geacht college,
Met belangstelling het) ik het door u opgestelde herindelingsontwerp voor de te vormen gemeente
Vijfheerenlanden gelezen en de discussies voorafgaand aan dit herindelingsontwerp gevolgd. Het
herindelingsontwerp schiet mijns inziens ernstig tekort als het gaat om argumenten vóór provincie
Utrecht. Hierom voel ik mij genoodzaakt een zienswijze in te dienen om mijn mening en visie kenbaar
te maken. De te vormen gemeente zou namelijk niet in provincie Utrecht, maar in provincie ZuidHolland moeten komen te liggen.
Allereerst is het belangrijk om oog te hebben voor het proces van de fusie. Deze is via commissie
Schutte, die oog had voor het belang van de gehele AV-regio in gang gezet. Hierna kwam bureau
Berenschot, waar de inwoners voor het eerst een informatieavond konden bezoeken. Hierna werd een
rapport door Code Samen opgesteld, waar de inwoners voor het eerst de gelegenheid hadden orn hun
zegje te doen over de provinciekeuze.
De keuze van de inwoners van Zederik was duidelijk: Zuid-Holland. Men voelt zich sociaal verbonden
met de Alblasserwaard, een provinciegrens is vanuit dit perspectief beter te plaatsen bij de Lek. Voor
Leerdam en Vianen was allereerst de opkomst bij de bijeenkomsten lager (40 aanwezigen), daarnaast
staat voor Vianen aangegeven dat er zowel pro-Utrecht als pro-Zuid-Holland geluiden te horen zijn.
Het is daarom verbazingwekkend dat de provinciekeuze, die van 'onderop gesteund zou moeten
worden, in Vianen unaniem voor Utrecht was en dat Leerdam en Zederik niet veel steun gaven aan
Zuid-Holland. Niet vreemd echter, als blijkt dat partijen niet voor hun eigen gemeente opkomen
voordat het daadwerkelijke besluit tot herindeling genomen is:
Mevrouw Van der Leun (VVD) zegt dat er zeker een VVD Vijfheerenlanden in oprichting is. Zij treden
gezamenlijk op en dit was ook een bijdrage van de VVD Vijfheerenlanden. (Raadsvergadering 10 nov. 2015
Zederik)

Het is duidelijk dat de keuze van de inwoners onvoldoende meegenomen is in de besluiten van de
partijen. De gemeenten zijn slechts éénmaal naar de inwoners toegekomen over de provinciekeuze:
door middel van een informatieavond. De inwoners laten echter bij andere gelegenheden (enquétes
met ruhnte voor extra opmerkingen) weten dat ze voorkeur hebben voor Zuid-Holland. Het
voorliggende herindelingsontwerp praat om de voorkeur van de inwoners heen: Waar het rapport de
inspanningen én resultaten van het investeren in maatschappelijk draagvlak zegt te beschrijven, komt
men bij de beschreven resultaten niet verder dan dat de provinciekeuze besproken wordt op een
'constructieve manier'. Dit doet absoluut geen recht aan de weerstand die binnen met name Zederik
leeft tegen de overgang naar Utrecht.
Een tweede democratische misser in het herindelingsontwerp en het proces hieraan voorafgaand is de
houding van de colleges. Deze geven hun voorkeur aan voor een bepaalde provincie op basis van het
rapport van Code Samen. Het rapport waarvan gezegd is:
Rapport Code Samen is gedegen, geen misverstand daarover. Maar geeft wel het gevoel dat het rapport niet
geheel objectief was geschreven. Het leek ergens naar toe geschreven te zijn. Utrecht komt als provincie erg
sterk naar voren maar Zuid Holland niet minder. (De heer Geluk (SGP Zederik), raadsvergadering 10 nov.
2015, Zederik)

De raad van Zederik heeft echter aangegeven in Zuid-Holland te willen blijven, het college zou dit
moeten volgen, niet andersom! Al voor dat duidelijk was dat het college van Zederik de raad niet graag
wilde volgen gaf een raadslid uit Zederik het volgende aan:
De gezamenlijke colleges van Vianen, Leerdam en Zederik hebben de raad flink gemasseerd om maar voor
Utrecht te kiezen. (De heer van Dijk (VKG Zederik), raadsvergadering 10 nov. 2015, Zederik)

Gezien de voorkeur van collegeleden om naar Utrecht te gaan, is het opmerkelijk dat in de gesprekken
van het IPC de betreffende collegeleden ook spreken als vertegenwoordiger van het DB van
gemeenschappelijke regelingen. Hoe kan burgemeester Houtman namens AV objectief de gevolgen
voor AV schetsen als hij als collegelid al zijn voorkeur voor Utrecht heeft uitgesproken? Hoe kan
wethouder Bruggeman vanuit AVRES meepraten over de vraag of het uitmaakt of de nieuwe gemeente
in Zuid-Holland of in Utrecht komt? Dit Iijkt mij niet de juiste gang van zaken, de onafhankelijkheid
van de gemeenschappelijke regelingen wordt in dezen geschaad.
Uiteindelijk blijkt ook dat het IPC het niet eens kan worden met elkaar. Zuid-Holland heeft als extra
criterium de regionale samenhang en Utrecht niet. Dus is de minister geraadpleegd. De (vervangend)
minister volgt de raadsmeerderheid (en niet de inwoners) en geeft Utrecht de taak om het
herindelingsontwerp op te stellen. De opvattingen en argumenten van Zuid-Holland moeten echter wel
meegenomen worden. Op de informatieavond in Ameide die ik bezocht heb, bleek echter dat het
onvermijdelijke was gebeurd: De slager heeft zijn eigen vlees gekeurd en wc-eend heeft wc-eend
geadviseerd. De verschillen in inzicht tussen Zuid-Holland en Utrecht zijn niet verteld aan de
inwoners, het rapport is een subjectief betoog in plaats van een objectieve beschouwing. Bij de
discussie met de inwoners gaf de provincie aan dat ze niet van plan zijn om een referendum te starten
over de provinciekeuze.
Bovenstaande argurnenten geven aan dat het proces niet juist is doorlopen. Voor mij als inwoner heeft
dit weliswaar invloed op mijn vertrouwen in de democratie, maar als de keuze tussen Zuid-Holland en
Utrecht niet heel veel verschil uitmaken, dan zou ik wellicht deze zienswijze niet ingediend hebben. Ik
ben echter van mening dat de nieuwe gemeente veel beter tot haar recht komt in Zuid-Holland!
Hiervoor heb ik verschillende argumenten:
Allereerst ben ik van mening dat de veiligheid van de inwoners van de nieuwe gemeente beter geborgd
is in Zuid-Holland. Een keuze voor een provincie is namelijk ook een keuze voor een veiligheidsregio.
De gemeente Vijfheerenlanden ligt langs dijkring 16, die een hoog risicoprofiel heeft. Vanuit
risicotechnisch perspectief hoort Vijfheerenlanden in Zuid-Holland thuis. Het is dan ook niet zonder
reden dat het waterschap haar voorkeur voor Zuid-Holland uitspreekt. Utrecht kan niet zelf alle
risico's opvangen, de bruggen bij Vianen zijn de enige toegangsweg naar de Vijfheerenlanden een
dijkdoorbraak bij Vianen zou de hulpdiensten ernstig hinderen. Een tweede risicofactor in
Vijfheerenlanden is de glasfabriek in Leerdam. Deze fabriek heeft eens in de 2-3 jaar brand. Deze
branden zijn vaak groot of risicovol en moeten gecoiirdineerd worden door de veiligheidsregio. Stel dat
Leerdam dan bij Utrecht gaat horen, de naburige gemeenten die willen helpen (Lingewaal en
Gorinchem) zouden dan bij Gelderland en Zuid-Holland horen, een onduidelijke en onveilige situatie!
Een ander punt van veiligheid is de politie, de Zederikse wijkagenten hebben al aangegeven dat ze een
absolute voorkeur voor Zuid-Holland hebben.
Ten tweede is het belangrijk om de juiste buren te hebben waar je mee kunt samenwerken. Nu heb ik
niets tegen de mensen in Nieuwegein of Houten, maar het is een ander slag yolk dan in de
Vijfheerenlanden. Deze stadse regio's met een bevolkingsdichtheden die twee tot vijf keer zo groot zijn
als in Vijfheerenlanden (gemeente Lopik uitgezonderd) hebben te maken met een hele andere
problematiek. In de regio is het belangrijk om zaken op te pakken die bij iedereen spelen. Op het
gebied van sociaal domein, huizenmarkt en economie zijn de gemeenten anders dan Vijfheerenlanden.
De Vijfheerenlanden moet geen hulpje van de grote stad worden, wat Utrecht wel lijkt te suggereren
met de opmerking dat woningaanbod van toegevoegde waarde kan zijn voor het Utrechtse. Met het
verlaten van Zuid-Holland zouden we ook een GR als de Dienst Gezondheid en Jeugd verlaten. Dit
betekend dat de aanpak van plattelands-jeugdproblematiek verwisseld wordt voor een stadse jeugdproblematiek. In economisch opzicht moeten we juist focussen op de ZZP'er in de gemeente en de
agrarische sector. Dit is veel meer aanwezig in een naburige gemeente als Molenwaard of
Giessenlanden dan in Houten of Nieuwegein.

Bovenstaande gaat alleen nog maar om tverplichte uittredingen; verplicht afscheid van de regio. Op
andere punten zou de gemeente ook nog weg kunnen gaan bij de regio AlblasserwaardVijfheerenlanden, wat een enorme fout zou zijn. Elke uittreding uit een Zuid-Hollandse regeling door
Zederik en Leerdam is duurder dan een uittreding uit een Utrechtse regeling door Vianen! De exacte
kosten van de herindeling zijn niet bekend, niet tijdens de beslissing door de raden en ook niet na de
gesprekken met IPC en GR-en! Het enige wat we weten is dat van de twee blanco cheques de hoogste
wordt aangeprezen door provincie Utrecht. De omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid zegt dan ook:
De heer Heijkoop voegt toe dat is geconstateerd dat de gemeentebesturen van Zederik en Leerdam de
frictiekosten enigszins makkelijk opvatten en de discussie hierover ontwijken. (verslag gesprek IPC en
Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid).

Bizar hoe gemakkelijk men over de kosten van uittreden denkt. Elke onderbouwing in kosten die wel
wordt gegeven wordt afgedaan als een doemscenario. Naar mijn mening zouden de gemeenten eerst
moeten onderhandelen over uittredingskosten, alvorens een provincie te kiezen. Zodoende hebben ze
een goede onderhandelingspositie omdat er nog twee provincies in de race zijn. Zuid-Holland lijkt
overigens duidelijk financieel aantrekkelijker. De lagere opcenten in Utrecht zijn slechts een doekje
voor het bloeden van de uittredingskosten. Trouwens, hoe zit dat met de claim van C45 miljoen van
Niemans Beton op gemeente Vianen?
Als we terechtgekomen zijn in Utrecht, dan duurt het niet lang voordat er weer veranderingen zullen
komen in de indeling van gemeenten en/of provincies. Utrecht kan samengevoegd worden met
Flevoland en Noord-Holland en binnen een jaar of dertig dan zal wederom de roep komen om een
gemeente met loo.000+ inwoners. In dat geval zitten we vast aan Nieuwegein en Houten, het is lastig
om terug te gaan richting de Alblasserwaard.
De keuze voor Utrecht wordt met name ondersteund door argumenten voor draagvlak binnen
gemeenteraden (hetwelk niet gelijk staat aan maatschappelijk draagvlak), lastendruk in Utrecht (wordt
gecompenseerd door uittredingskosten), regionale invloed (terwijl de gemeente grensontkennend' bij
regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden wil horen), vitale kernen, toeristische en recreatieve
ontwikkeling, regionaal/provinciaal perspectief en economie. Over de nog niet benoemde punten valt
ook het een en ander te zeggen.
De vitaliteit van de kernen staat of valt juist met de verbondenheid tussen kernen. Lokale initiatieven
of maatschappelijke organisaties moeten het liefst met slechts één provincie van doen hebben. De
enorme hulp die kerken bieden binnen AV, of een stichting als SIMAV is niet gebaat bij verschillende
provincies. Zuid-Holland wil overigens ook wel investeren in de kernen dus Utrecht is zeker niet beter
dan Zuid-Holland op dit punt. Vitaliteit is ook nauw verbonden met bereikbaarheid; hoe gaat het met
de Merwede-Lingelijn op het moment dat drie provincies zich hiermee gaan bemoeien?
Op toeristisch gebied is ook de samenwerking met de Alblasserwaard nodig. Het landschappelijke
karakter van deze regio vormt één geheel, waar toeristen voor in het gebied verblijven. Daarom moet
de regio als één geheel gezien worden voor toerisme, dit kan het beste als de regio geheel in ZuidHolland ligt. Toerisme in combinatie met Lopik is lastig, aangezien de enige verbinding een
(zomer)pontje is, Nieuwegein, Lisselstein en Houten hebben daarentegen weer een andere vorm van
toerisme.
Ook op economisch gebied past de nieuwe gemeente meer bij Zuid-Holland. Zuid-Holland staat op nr.
fo in de RCI, Utrecht op nr.1 (van de 262 regio's). Zuid-Holland heeft echter meer oog voor innovatie
in het MKB (18 bedrijven in top-loo, tegenover 7 Utrechtse bedrijven). De kleinschalige economische
activiteiten in de Vijfheerenlanden zijn meer gebaat bij Zuid-Holland. De sector logistiek in de
driehoek A2-A27-A15 as heeft veel te danken aan de groei van de Rotterdamse haven.
Het herindelingsontwerp geeft aan dat de nieuwe gemeente een stijI van werken heeft die past bij
provincie Utrecht. Dit vind ik een bijzonder gegeven, er is nog geen gemeente, geen college, geen
burgemeester maar toch heeft de nieuwe gemeente al een stijl van werken. Gezien de voorbereiding op
de nieuwe gemeente (dynamisch informatiegericht) lijkt de stijl van werken overigens meer op de stijl
van Molenwaard, onze Zuid-Hollandse buurman. Als we naar Utrecht gaan, dan lijkt het belangrijkste
gedeelte van de werkstijl te worden: grensontkennend samenwerken'. Deze vorm van samenwerken
wordt meestal gevolgd door het argument dat grenzen er niet toe doen. En dat de gemeente
geografisch niet van plaats zal veranderen, de gemeente zal een dubbele oriëntatie hebben. Deze
toekomstvisie of stijl van werken is echter een duidelijke indicatie dat de bestuurders in
Vijfheerenlanden begrijpen dat de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden een belangrijke eenheid

vormt. Het grensontkennend samenwerken doet mij denken aan twee spreekwoorden: 'van twee
walletjes eten en wie het onderste uit de kan wil, krijgt het deksel op zijn neus'.
Hierboven heb ik met een beperkt aantal argumenten geschetst waarom de gemeente
Vijfheerenlanden niet bij Utrecht maar bij Zuid-Holland zou moeten horen. Hierbij heb ik mij beperkt
tot de hoofdlijnen. Hierbij heb ik mij gericht op deugdelijkheid van het proces, resultaten op gebied
van maatschappelijk draagvlak en financiële en inhoudelijke verschillen tussen uittreding bij ZuidHollandse en Utrechtse gemeenschappelijke regelingen. Ook heb ik verwoord waarom de argumenten
voor Utrecht in het rapport niet sterk zijn. Ik hoop dat deze zienswijze u van gedachten kan
veranderen.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over hoe u mijn zienswijze hebt
verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat voorleggen aan Provinciale Staten?
FIoogachtend,

Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
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Meerkerk, 19-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gerneenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losTnaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het

gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
Als de Meuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de econornie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gerneente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies.
Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of Usselstein. Ik wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. Ik
wil daarorn de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
Ik wil niet dat de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden wordt gebruikt om
een Vmex bouw lokatie voor de provincie Utrecht te realiseren.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook inforrneren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Leerdam, 22-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het

gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
1k wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies.
Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of Usselstein. Ik wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. Ik
wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
de gemeente heeft tot opheden op nog geen enkele manier naar buiten
gebracht waarom zij tot dit vreemde besluit gekomen is. Er is nog op geen
enkele manier naar buiten gekomen, naast elkaar gezet, alle voors en
tegens van de door ambtenaren en niet door bewoners voor hun zo gewilde
verandering. Het uitgangspunt van de ambtenaren is, naar mijn mening, zo
nim mogelijk informatie dan gaat het wel geruisloos.Dit is niet het
uitgangspunt van een democratie. Zo hier zien wij weer een goed staaltje
van. Alles lekker lang laten sudderen en dan doorvoeren. En als alles later
doorgevoerd is en het gaat veel kosten dan worden de handen weer in
onschuld gewassen . Niet valleen geografisch ligt Leerdam in Zuid-Holland
maar ook economisch is Leerdam met Zuid-Holland
verbonden.Argumenten dat veel mensen in Utrecht werken slaat nergens
op. Veel mensen uit Noord-Brabant werken in Rotterdam en omgeving.
Dan zal volgens de ambtenaren Noord-Brabant door Zuid-Holland dan
maar geannexeerd moet worde zal dan een volgende stap moeten zijn. De
politie is Zuid-Holland Zuid als Leerdam naar Utrecht gaat is dit niet meer
mogelijk. Overgaan naar een andere regio kost niets? Waterschap
veranderen kost niets? Ambulance regio veranderen kost niets? Verder zijn

er tal van andere faciliteiten die regio gebonden zijn en zullen veranderen.
Deze kosten ook niets? Of geven de ambtsdragers aan dat alles goedkoper
en beter georganiseerd zal worden. Hier hebben wij nog niets van mogen
vernemen. Zoals vaak bij deze zaken rijst bij mij het vermoeden dat dit wel
niet zo zal zijn de vele voorbeelden uit het verleden geven mij het gevoel
dat hier ook het geval zal zijn.vermoeden
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,
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Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Meerkerk, 20-01-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,

In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. lk ben
het daar niet mee eens. lk verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de rnensen in de sociale werkvoorziening. lk zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. lk vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het
gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
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De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. lk vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
lk wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De meerderheid van de raad van Zederik is ook voor Zuid Holland. Die
stem wordt te weinig gehoord.
Meerdere jaren ben ik werkzaam als vrijwilliger in de regio Alblasserwaard en
Vijfheerenianden bij maatschappelijke organisaties en instellingen die in dit gebied
hun wortels hebben.
Het betreft o.a : _ Zorg en verpleeg cenrum Open Venstres te Ameide al lid
Clientenraad. Open Vensters is ook onderdeel van zorg en
verpleegcentra in Bleskensgraaf, Groot-Ammers en Leerdam.
Hospice te Gorinchem.
Maatschhappelijk organisatie voor vrouwen "Passage "
Werkzaam in Meerkerk, regio Alblasserwaard - Vijfheerenlanden
en provincie Zuid-Holland.
De provincie Utrecht staat hier los van.

Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?

Hoogachtend,
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Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Meerkerk, 20-01-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,

In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. lk ben
het daar niet mee eens. lk verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. lk zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alfeen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost volgens mij minder dan het losmaken van
de tweeandere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één
losmaken kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt
kiezen voor Zuid-Holland.
Dit mede daar tijdens een informatie bijeenkomst ca. een jaar geleden
te Meerkerk over de provincie keuze door de gemeente Zederik is gesteld dat
de kosten van het los maken van de samenwerkingsverbanden een dure
aangelegenheid zal zijn wat voor een definitief advies eerst financieel goed
onderzocht dient te worden. Tijdens de informatie bijeenkomst over de
provincie keuze dd. dec. 2016 te Ameide is medegedeeld dat dit een moeilijke
zaak blijkt te zijn waarin in deze periode nog maar weinig vooruit gang is geboekt
en de kosten nog niet bekend zijn....
Verder wat betekent dit voor de samenwerkingsverbanden in de regio waar sinds
jaar en dag goed mee wordt samengewerkt ?
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het
gebied van het waterschap Riviereniand ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie

Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. lk vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
ik heb daarom de voorkeur voor de beoogde nieuwe gemeente Vijheerenlanden
als provincie Zuid-Holland.
De meerderheid van de raad van Zederik is ook voor Zuid Holland. Die
stem wordt te weinig gehoord.
Zoals ik heb begrepen heeft de minister de provincie Utrecht de opdracht
gegeven een plan te maken voor de herinrichting en provincie keuze welk
plan nu tot 26 januari ter inzage ligt waarbij de belangen van de provincie
Zuid-Holland in zijn meegenomen .
Het lijkt me toch moeilijk voor de provincie Utrecht om objectief te zijn .
ik vind dat tijdens het proces van onderzoek en informatie verstrekking aan de burgers
mbt. de provincie keuze in een te vroeg stadium de voorkeur is uitgesproken voor de
provincie Utrecht terwiji het onderzoek nog niet was afgerond.
verder vind ik dat het onderzoek om te komen tot de nieuwe gemeente
Vijfheerenianden en de provincie keuze door elkaar loopt wat niet altijd helder is geweest
voor mij als burger om een goede afweging te maken.
lk ben in Zuid-Holland geboren daar voel ik me goed bij en daarom wens ik dat de provincie
keuze voor de nieuwe beoogde gemeente Vijfheerenlanden Zuid-Holland zal zijn.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Witt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?

Hoogachtend

Nii
GESJAGedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TM Utrec.ht

Ameide, 20 januari 201.7.

Onderwerp: Gerneente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)

Geacht college,

In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. lk ben
het daar niet rnee eens ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de voigende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Albiasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoucize eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. lk zie daarom graag een
blijvende intensieve sarnenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
sarnenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losrnaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Orndat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het
gebied van het waterschap Riviereniand ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deeis in de provincie
Utrecht v. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
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bediend. Het waterschao heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. lk vind dat de nieuwe
gemeente Vigheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is
lk wit daarom de nieuwe gerneente in Zuid-Holland.
De meerderheid van de raad van Zederik is ook voor Zuid Holland. Die
stem wordt te weinig gehoord.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciaie Staten?

Hoogachtend,

iu5
Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Lexmond, 23-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het

gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
1k wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies.
Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of ijsselstein. Ik wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. Ik
wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De gemeenteraden van Leerdam en Vianen willen graag bij de provincie
Utrecht omdat daar (Provincie Utrecht) het makkelijker is om de
gemeentes vol te bouwen, en daardoor te hopen dat het winkelbestand op
peil blijft. Kijkend naar de gemeente Vianen gaat dit echter niet op daar de
voorstraat nog nooit zo leeg is geweest. Als mensen willen winkelen doet
men dat elders. Ook het argument van de gemeenteraden dat de mensen
naar de provincie Utrecht willen omdat ze economisch afhankelijk zijn van
Utrecht is onzin, als dat zo is zouden deze mensen al verhuist zijn naar die
provincie. Gemeenteraad van Zederik heeft met een kleine meerderheid
gekozen voor de provincie Zuid Holland,
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

to6
Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Lexmond (Zuid Holland, moet zo blijven), 23-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het

gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sincls jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies.
Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of llsselstein. Ik wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. Ik
wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De meeste mensen in Zederik blijven bij Zuid Holland maar gaan niet zo
snel tegen deze fusie in. Maar we hebben niets met Vianen en Leerdam en
al helemaal niets met de provincie Utrecht. Zederik hoort bij de
Alblasserwaard. God heeft niet voor niets een rivier tussen de provincies
gelegd. Lekker bij de Alblasserwaard blijven en samengaan met by
Liesveld. Vianen en Leerdam hebben alleen ons geld nodig, zoals bij elke
fusie word de kleinste gemeente ondergesneeuwd. Dit zal nu ook wel het
geval. Dit protest is waarschijnlijk ook nutteloos omdat het geheel toch al
is bekokstooft.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,
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Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Lexmond, 23-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het

gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De partij waar ik op gestemd heb bij de verkiezingen van de gemeenteraad
in maart 2014 heeft voor provincie Utrecht gekozen. Ik ben het daar niet
mee eens: mijn provinciekeuze is Zuid-Holland.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies.
Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of Usselstein. Ik wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. Ik
wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
Dit proces van het overgaan naar de provincie Utrecht is bij Vianen ook al
niet democratisch besloten, toen de leden van de tweede kamer en
Provincie Utrecht kwamen kijken in Vianen en buiten dorpen, zijn alle
vormen van protest door de gemeentelijke dienst van Vianen in opdracht
van de toenmalige Burgemeester verwijderd, Lekker
Vianen wilde toen alleen naar de provincie
Utrecht omdat zij dachten dat deze provincie makkelijker toestemming
geeft voor uitbreiding, en daardoor de middenstand steunt. De rnensen
bepalen echter zelf waar ze boodschappen doen, velen doen dit via
internet, anderen die bijvoorbeeld zijn verhuist uit b.v. Nieuwegein, zullen
de boodschappen blijven doen waar zij dat gewend waren. Er zijn in de
tussentijd vele open plekken ontstaand in de winkelstraat in Vianen, dit is
dus een loos argument om bij de provincie Utrecht te willen horen.

Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Lexmond (Zuid Holland), 23-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het

gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gerneente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies.
Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of Usselstein. Ik wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. Ik
wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
Zederik hoort bij de Alblasserwaard, wij hebben niets met Vianen of
Leerdam. Jaren geleden heeft Vianen al ge probeert om Lexmond in te
lijven, dit is toen niet gebeurt, hoop dat dit nu ook niet gebeurt.Voor de
veiligheid politie en dijken is het belangrijk dat we in Zuid Holland blijven.
Ik wil niet opgeslokt worden door twee gemeentes die alleen maar uit zijn
op bouwgrond. Toen een aantal jaren terug de gemeente Vianen en
buurgemeentes bezoek kreeg van afgevaardigden uit de provincie Utrecht
en de tweede kamer voor het overgaan van Vianen naar de provincie
Utrecht heeft de burgemeester van Vianen opdracht gegeven aan
gemeentewerken alle protest uitingen van de mensen weg te laten halen
(op de ochtend van het bezoek) LEKKER
En nu moeten wij samen gaan met
deze gemeente???? Nee dank U. Samen gaan met deze gemeente is al
waardeloos, maar ook nog naar de provincie Utrecht is helemaal
waardeloos, Hebben niets met Utrecht.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat

voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Hei-en Boeicop, 23-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het

gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies.
Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of Usselstein. Ik wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. Ik
wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
Mijn beide ouders hebben mij ook gevolmacht om deze mening ook voor
hun uit te dragen. Daarom kunt u dit ook als 3 stemmen tellen.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

15e

KZO
Betreft : Zienswijze Herindelingsontwerp Vijfheerenlanden
Datum : 20 januari 2017

Geacht College,
In haar bestuursvergadering van 16 januari 2017 heeft het OKZO bestuur stilgestaan bij het per
1 december 2016 ter inzage gelegde " Herindelingsontwerp Vijfheerenlanden "
Het bestuur van OKZO vertegenwoordigt ca. 260 bedrijven binnen de huidige gemeente Zederik
verdeeld over alle kernen van Zederik.
Het OKZO bestuur kan zich vinden in het voornoemde herindelingsontwerp en de tijdens de
betreffende informatie avond op 20 december 2016 gepresenteerde aanpak en toelichting.
Ondernemend Zederik hecht er aan te benadrukken dat naar haar stellige overtuiging een
positionering van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden binnen de provincie Utrecht de juiste
keuze is.
Reden hiervoor is dat Vijfheerenlanden een logisch onderdeel vormt van de economische regio
Utrecht en binnen de U10 gemeenten een wezenlijke rol vervult/ kan vervullen als onderdeel van de
economisch significante as Amsterdam - Eindhoven.
Mede hierdoor is het aannemelijk dat vitale kernen in Vigheerenlanden naar de toekomst behouden
blijven en/of in kracht zullen toenemen.
De in haar toelichting door gedeputeerde staten van Utrecht getoonde beleidsvisie en aanpak geeft
daarnaast vertrouwen dat het "gebiedseigen karakter" kan worden behouden en zo mogelijk van
onderaf is te versterken, dit strekt tot voordeel van ook de A-V regio.
Door de positieve benadering van grensontkennend samenwerken is het vertrouwen gevestigd dat zal
worden gewerkt in de richting van voor de regio meest passende samenwerkingsverbanden.
Hierdoor kan Vigheerenlanden ook van (extra) rneerwaarde blijven voor de omliggende
grensgemeenten en blijft de sociale cohesie in de A-V regio behouden.
Het OKZO bestuur ondersteund de ontwikkeling van een krachtige gemeente Vijfheerenlanden van
harte en wil, tezamen met de overige ondernemersverenigingen in het gebied, dan ook met raad en
daad hiervoor inspannen.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van OKZO

OKZO - Overleg Kornmissie Zederik Ondernerners
Secretariaat: Postbus 10 - 4128 ZV Lexmond, E.: secretarisokzo-zederik.n1
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Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Leerdam, 23-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar versivachting wordt de politiepost Gorinchem

dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
om financiële reden is geen argument om bij Utrecht te voegen
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,
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Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Hei-en Boeicop, 23-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het

gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies.
Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of Usselstein. Ik wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. Ik
wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
Een gemeente zoals de onze, liggend in de Vijfheerenlanden is onderdeel
van de Alblasserwaard. Deze dorpen en kleine steden horen niet bij een
groot Utrecht waar de belangen anders zijn. Utrechtse en Gelderse
mensen hebben andere ideeën, waarden en normen.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,
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Gemeentelijke Afdeling

Zederik

Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Leerbroek, 23 januari 2017

Onderwerp: Zienswijze gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland.
•
Geacht college,
Gaarne maken wij gebruik van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen op uw
herindelingsontwerp.
1. Opdracht: Aangaande de provinciekeuze heeft u uw opdracht niet uitgevoerd. U neemt slechts
over uit 'Code Samen'. De argumenten van de provincie Zuid-Holland worden niet meegenomen
in de afweging.
2. Draagvlak: Met name het maatschappelijk draagvlak is niet onderzocht. Veel burgers in de
Vijfheerenlanden hebben voorkeur voor Zuid-Holland. De gemeenteraad van Zederik heeft
voorkeur uitgesproken voor Zuid-Holland.
3. Verbondenheid: Zowel historisch, maatschappelijk, sociaal, cuttureel en godsdienstig zijn de
Vijfheerenlanden en de Aiblasserwaard nauw met elkaar verbonden. Wij hebben niets gemeen
met het meer stedelijke gebied in Utrecht.
4. Economie: Het pleiten voor Utrecht wordt niet onderbouwd. De argumenten van Gedeputeerde
Staten van Zuid-Holland worden genegeerd. De economische bedrijvigheid is veelal gericht op
Gorinchem, het Drechtstedengebied en de Rotterdamse havens.
5. Kosten: Het uittreden uit de gemeenschappelijke regelingen is voor Vianen minder duur dan
voor Leerdam en Zederik. Het herindelingsontwerp is hierover vaag, er wordt zetfs niet
gesproken over een onder- of bovengrens aan uittredingskosten.
6. Samenwerkingsverbanden: Het voorgestelde ontwerp leidt tot versnippering van het
Waterschap. De veiligheid is met de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid goed geborgd. Het is dan
ook niet goed om de veiligheidscodirdinatie in een geografisch aaneengesloten gebied te gaan
versnipperen.
7. Toekomst: De huidige provinciekeuze heeft ook gevolgen bij een volgende bestuurlijke
schaalvergroting. Een dan mogelijke samenvoeging met Nieuwegein en Usselstein wil bijna
niemand van de inwoners van de Vijfheerenlanden.
Herzie uw voorstel! De te vormen gemeente Vijfheerenlanden hoort bij de provincie Zuid-Holland.

Gaarne zien we uw ontvangstbevestiging tegemoet.
Wilt u ons ook informeren over hoe u onze zienswijze hebt verwerkt in het herindelingadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?

Hoogachtend,

Gemeentelijke Afdeling SGP Zederik,
Hoogstraat 15
4245 KC Leerbroek
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zienswijzen5hl
Tegenstelling van plan tot herindeling

Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Leerdam, 23-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland (zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden in de
provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben het daar niet mee eens. lk verzoek u daarom in het
herindelingsadvies op te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor heb ik de
volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de Alblasserwaard (de AV-regio).
Ook de bevolking van beide gebieden heeft veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en
godsdienst. Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in deze gebieden nauw
blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor burgers en besturen is er over en weer herkenning,
zoals bijvoorbeeld voor de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een blijvende
intensieve sarnenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het is dan logisch dat de ene
gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de
kosten van het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande samenwerkingsverbanden. Om Vianen
los te maken van de Utrechtse samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee andere
gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken kost minder dan twee losmaken. Ik vind
daarom dat u beter kunt kiezen voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er niets voor om te stemmen voor en
bestuurd te worden door het provinciebestuur van Utrecht.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies. Denk bijvoorbeeld aan een fusie
tussen de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of Usselstein. lk wil dat we met het oog op de verschillen, op afstand blijven, om
hier niet in meegezogen te worden. Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
Het godsdienstige en culturele karakter van ons gebied vermag geen inmenging van een provincie als
Utrecht en moet dus gescheiden blijven van zuid holland!
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over hoe u mijn zienswijze hebt
verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,
1

I 55
Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Lexmond, 23-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het

gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwij1 Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies.
Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of Usselstein. Ik wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. Ik
wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
Wat ik helaas heb moeten constateren is dat bij mij het sterke vermoeden
bestaat dat het onderbrengen van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden
bij de provincie Utrecht al veel eerder door hogere instanties (ministerie?)
is bepaald en vastgesteld. Om daar bezwaar tegen te hebben en aan te
tekenen lijkt daarom niet echt zin te hebben. Desondanks wil toch deze
zienswijze indienen in de hoop dat dit toch nog ergens toe leidt. Gelet op
het vorenstaande zult u begrijpen dat ik niet veel vertrouwen heb in een
voor mij positieve uitslag. Ik vertrouw echter dat u op correcte wijze met
dit bezwaar en dat van vele anderen zult omgaan.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

156
Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Leerbroek, 23-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het

gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sincls jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies.
Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of ijsselstein. Ik wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. Ik
wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
Landelijk beleid hoort thuis in een niet stedelijke omgeving. Dit wil ik dan
ook zeker niet activeren door te kiezen voor een provincie met rneer
stedelijke en economische motieven.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

15.

Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Leerbroek, 23-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het

gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht kornt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdarn sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies.
Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of Usselstein. Ik wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. Ik
wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
Landelijk beleid hoort thuis in een niet stedelijke omgeving. Dit wil ik dan
ook zeker niet activeren door te kiezen voor een provincie met meer
stedelijke en economische motieven.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

158
Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Lexmond, 23-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het

gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies.
Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of Usselstein. Ik wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. Ik
wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De Alblasserwaard en Vijfheerenlanden horen helemaal bij elkaar!!!!!
Vianen hoorde eerst ook altijd bij Zuid-Holland, dus als Zederik, Leerdam
en Vianen de gemeente Vijfheerenlanden moeten gaan vormen, moet
Vianen gewoon terugkomen naar Zuid-Holland!!! Ik hoop dat er nu echt
eens naar de burgers geluisterd wordt!!! Heel veel mensen (ook die geen
mail kunnen versturen) willen persé bij Zuid-Holland blijven!!!
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

zienswijzen5h1
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

maandag 23 januan 2u.1./ 22:UU
zienswijzen5h1
sgpzederik@gmail.com
welke provincie

L.S.,
Ons advies als inwoner van Leerbroek is om vanwege historische, agrarische, landschappelijke,
dienstverienende, historische redenen en om redenen van identiteit, te kiezen voor de provincie ZuidHolland.
Met beleefde groet:

6, C.)
zienswijzen5h1
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

dinsdag 24 januari 2017 0:34
zienswijzenshl
provinciekeuze

Geachte heer, mevrouw,
Wij zijn er sterk op tegen dat de gemeente Vijfheerenlanden bij de provincie Utrecht gaat horen.
Het is altijd een Hollands gebied geweest. Wij hebben helemaal niets met de provincie Utrecht.
Met vriendelijke groet,

lGi
zienswiizen5h1
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

maandag 23 januari 2017 20:35
zienswijzen5hl
Bij zuid Holland
GAZ zienswijze provincie .pdf

Opvolgingsmarkering:
Markeringsstatus:

Opvolgen
Voltooid

Aan gedeputeerde staten provincie Utrecht,
Hierbij wil ik aangeven dat onze zienswijze is verwoord in de bijlage hieronder.
Groeten •
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SGP

to

Gemeentelijke Afdeling

E

Zederik

1111

Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Leerbroek, 23 januari 2017

Onderwerp: Zienswijze gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland.
Geacht college,
Gaarne maken wij gebruik van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen op uw
herindelingsontwerp.
1, Opdracht: Aangaande de provinciekeuze heeft u uw opdracht niet uitgevoerd. U neemt slechts
over uit 'Code Samen'. De argumenten van de provincie Zuid-Holland worden niet meegenomen
in de afweging.
2. Draagvlak: Met name het maatschappelijk draagvlak is niet onderzocht. Veel burgers in de
Vijfheerenlanden hebben voorkeur voor Zuid-Holland. De gemeenteraad van Zederik heeft
voorkeur uitgesproken voor Zuid-Holland.
3.

Verbondenheid: Zowel historisch, maatschappelijk, sociaal, cultureel en godsdienstig zijn de
Vijfheerenlanden en de Alblasserwaard nauw met elkaar verbonden. Wij hebben niets gemeen
met het meer stedelijke gebied in Utrecht.

4. Economie: Het pleiten voor Utrecht wordt niet onderbouwd. De argumenten van Gedeputeerde
Staten van Zuid-Holland worden genegeerd. De economische bedrijvigheid is veelal gericht op
Gorinchem, het Drechtstedengebied en de Rotterdamse havens.
5. Kosten: Het uittreden uit de gemeenschappelijke regelingen is voor Vianen minder duur dan
voor Leerdam en Zederik. Het herindelingsontwerp is hierover vaag, er wordt zelfs niet
gesproken over een onder- of bovengrens aan uittredingskosten.
6.

Samenwerkingsverbanden: Het voorgestelde ontwerp leidt tot versnippering van het
Waterschap. De veiligheid is met de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid goed geborgd. Het is dan
ook niet goed om de veiligheidscoërdinatie in een geografisch aaneengesloten gebied te gaan
versnipperen.

7.

Toekomst: De huidige provinciekeuze heeft ook gevolgen bij een volgende bestuurlijke
schaalvergroting. Een dan mogelijke samenvoeging met Nieuwegein en IJsselstein wil bijna
niemand van de inwoners van de Vijfheerenlanden.

Herzie uw voorstel! De te vormen gemeente Vijfheerenlanden hoort bij de provincie Zuid-Holland.

Gaarne zien we uw ontvangstbevestiging tegemoet.
Wilt u ons ook informeren over hoe u onze zienswijze hebt verwerkt in het herindelingadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?

Hoogachtend,

Gemeentelijke Afdeling SGP Zederik,

Gemeente Leerdam
Dokter Reilinghplein 1 4141 DA Leerdam
Postbus 15 4140 AA Leerdam
www.leerdam.n1 www.twitter.com/leerdam www.facebook.com/oemeente.leerdam
in
%

LEERDAM

Van:
Verzonden: maandag 23 januari 2017 14:27
Aan: Info Leerdam
Onderwerp: belangrijke enquette herindeling.

LS.
Wij willen ons ongenoegen uitspreken,om met de herindeling naar de gemeente Utrecht te moeten.
Leerdam hoort bij Zuid Holland.
Ten eerste alles zal duurder worden, leges,onroerend goed aangifte. En andere belasting van de
gemeente. Utrecht is een dure provincie.
De bevolking van Leerdam hood niet in Utrecht thuis. Klein stadje naar een mega provincie,waar hele
andere normen en waarden gelden.
Ook de natuur zal het dan op den duur moeten ontgelden,want er moet gebouwd worden. Jammer van
ons landschap.
Verder vinden wij Utrecht al groot genoeg. Het is al tot over de Lek gekomen,laat ons a.u.b. in ZuidHolland.
Zederik en ZuidHolland gaan goed samen,laat dat zo blijven.
Vriendelijke groeten:

2

I63
Gedeputeerde Staten van Utrecht , Postbus 80300, 3508 TH Utrecht.
Betreft : Zienswijze Herindelingsontwerp Vijfheerenlanden
Datum : 24 januari 2017
Geacht College,
In haar bestuursvergadering van 19 januari jl. heeft het SAVEL bestuur uitgebreid stilgestaan bij het
per 1 december 2016 ter inzage gelegde " Herindelingsontwerp Vijfheerenlanden "
Het bestuur van SAVEL vertegenwoordigt circa 25 bedrijven binnen de huidige gemeente Leerdam,
gevestigd in wijk Leerdam West.
Het SAVEL bestuur kan zich goed vinden in het voornoemde herindelingsontwerp en de tijdens de
betreffende informatie avonden gepresenteerde aanpak en toelichting.
Ondernemend Leerdam-West hecht er aan te benadrukken dat naar haar stellige overtuiging
een positionering van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden binnen de provincie Utrecht de
enige en juiste keuze is.
Reden hiervoor is dat de Vijfheerenlanden een logisch onderdeel vormt van de economische regio
Utrecht en binnen de U10 gemeenten een wezenlijke rol vervult of kan vervullen als onderdeel van
de economisch significante as Amsterdam - Eindhoven.
Mede hierdoor is het aannemelijk dat vitale kernen in Vijfheerenlanden naar de toekomst behouden
blijven en/of in kracht zullen toenemen.
De in haar toelichting door gedeputeerde staten van Utrecht getoonde beleidsvisie en aanpak geeft
daarnaast vertrouwen dat het "gebiedseigen karakter" kan worden behouden en zo mogelijk van
onderaf is te versterken, dit strekt tot voordeel van ook de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden regio.
Door de positieve benadering van grensontkennend samenwerken is het vertrouwen gevestigd dat
zal worden gewerkt in de richting van voor de regio meest passende samenwerkingsverbanden.
Hierdoor kan Vijfheerenianden ook van (extra) meerwaarde blijven voor de omliggende grensgemeenten en blijft de sociale cohesie in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden regio behouden.
Het SAVEL bestuur ondersteunt de ontwikkeling van een krachtige gemeente Vijfheerenlanden van
harte en wil, tezamen met de overige ondernemersverenigingen in het gebied, dan ook met raad en
daad zich hiervoor inspannen.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van SAVEL
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zienswijzen5h1
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

dinsdag 24 januari 2017 11:34
zienswijzen5hl
herindeling

Betreft herindelingsontwerp.
Als inwoners van de gemeente Zederik spreken ondergetekenden zich met nadruk er voor uit dat onze gemeente
onder de provincie Zuid Holland valt.
Wij willen u dit graag nog even laten weten.
Met een hartelijke groet,

i 65
GONDERNEMINGSVERENIGING
1

Postbus 3015
4200 EA Gorinchem
Telefoon : 0183 - 650 606
Telefax : 0183 - 650 651
: info@ikgo.nl
E-mail
Website : www.ikgo.nl
Rabobank: 32.22.87.790

Gedeputeerde Staten Provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH UTRECHT

Gorinchem, 24 januari 2017

Betreft: zienswiize gemeentelijke herindeling Viifheerenlanden

Geacht college,
Het bedrijfsleven van Gorinchem vindt het van belang, dat omtrent een beslissing over de vraag binnen welke
provincie de gemeente Vijfheerenlanden wordt opgenomen, er rekening wordt gehouden met de volgende
omstandigheden:
Gorinchem vervult een centrumfunctie voor een belangrijk deel van de toekomstige gemeente. Vecl mensen
maken gebruik van de door ons bedrijfsleven geleverde voorzieningen. Hoewel wij het belang van
provinciaal beleid voor de keuze van mensen voor deze voorzieningen niet overschatten, is mogelijk
uiteenlopend provinciaal beleid op ruimtelijk-economisch gebied wel een risicofactor daarvoor. Daarom
hebben wij de voorkeur voor eenduidigheid op dit gebied. Voorbeelden van relevant provinciaal beleid zijn
het bedrijfsterreinenbeleid, het (perifeer) detailhandelsbeleid en het woningbouwbeleid.
Het Gorinchemse bedrijfsleven biedt werkgelegenheid aan een aanmerkelijk groter aantal mensen dan de
Gorinchemse beroepsbevolking. Een groot aantal daarvan is afkomstig uit de regio, ook uit Zederik en
Leerdam. Steeds meer bepalend voor de instandhouding van die werkgelegenheid zal een goed
functionerende regionale arbeidsmarkt zijn. Daarom achten wij het essentieel dat de arbeidsmarktregio
Gorinchem en omstreken op tenminste de huidige schaal blijft voortbestaan. Dat geldt ook voor Ayres als
belangrijk instrument om de arbeidsmarkt te laten functioneren. Er is nog vrij recent bewust gekozen voor
een eigen arbeidsmarktregio, vooral vanwege de eigen kenmerken van de arbeidsmarkt in deze streek.
Uit het bovenstaande blijkt, dat onze belangen zeer gebaat zijn bij ecnheid en eendracht in onze streek.
Samenwerking tussen de drie gemeenten die vanaf 2019 daarbinnen zullen bestaan is daarvoor voorwaarde. Het
trekken van een provinciegrens daartussendoor is daarbij niet behulpzaam en daarmee waarschijnlijk in strijd.
Wij adviseren u daarom dringend om de nieuwe gemeente deel te laten uitmaken van de provincie ZuidHolland.
Met vriendelijke groeten,
IKG ONDERNEMINGSVERENIGING
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SIMIIU
PICHunll litstolhoutling
van Mo;ens in de Riblasserwaald
en de Ylifneelenlanden

Gedeputeerde Staten
van provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Streefkerk, 23 januari 2017
Onderwerp: Zienswijze op
herindelingsontwerp Vijfheerenlanden
Ons kenmerk: 004 -2017
Behandeld door: van dieren/ bovekerk

Geachte college,
S1MAV, Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en de
Vijfheerenlanden is ruim 60 jaar geleden door de burgemeesters en de polderbesturen in dit
gebied opgericht om de bestaande molens te behouden. Met leedwezen zagen de oprichters
dat er van lieverlede molens verdwenen.
SIMAV heeft thans 33 molens, 1 roedenloods en 2 molenrestanten (ondertoren en
fundament) in bezit.
De gemeenten voelen zich altijd zeer betrokken en ook verantwoordelijk voor SIMAV. Ons
Algemeen Bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van alle gemeenten in dit gebied en van
Waterschap Rivierenland. De burgemeesters en de dijkgraaf zijn bovendien onze
beschermlieden.
U heeft een herindelingsontwerp opgesteld voor het samenvoegen van de drie gemeenten
Leerdam, Vianen en Zederik tot een gemeente Vijfheerenlanden. Dit herindelingsontwerp
ligt nu voor inspraak ter inzage.
Deze drie gemeenten behoren tot ons werkgebied en tot SIMAV en participeren alle drie in
ons bestuur.
Gaat deze gemeentelijke samenvoeging door, mogen wij er dan van uitgaan dat de nieuwe
gemeente het beleid van de drie gemeenten onverkort zal voortzetten?
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simpu
Stinting tot insrandhouning
van Molens in de illgiassergiaarl
en de figheerenlanden

In Leerdam en Zederik hebben we totaal 4 molens in ons bezit, respectievelijk Molen Ter
Leede te Leerdam, de Hoekmolen te Hei-en Boeicop en de Vlietmolen en de Bonkmolen te
Lexmond. Vianen heeft geen molens, maar participeert wel in onze stichting.
In uw herindelingsontwerp vinden wij over de gevolgen van deze gemeentelijke
samenvoeging voor SIMAV niets terug.
In uw herindelingsontwerp wordt een keuze gemaakt tot welke provincie, de provincie
Utrecht, die nieuwe gemeente zal gaan behoren.
De gevolgen daarvan hebben wij nagegaan bij onze landelijke koepel, de Vereniging De
Hollandsche Molen.
Daaruit blijkt dat van alle provincies Friesland en Zuid-Holland een zeer goed beleid voeren
voor de instandhouding van de molens in hun gebied. Daarenboven promoten zij actief de
zichtbaarheid en de waarde van de molens. Dat beleid bestaat al jaren en wordt door de
bestuurders, die cultureel erfgoed in hun portefeuille hebben en hadden, met gedrevenheid
uitgevoerd.
Daarom hebben we natuurlijk in dit geval onderzocht wat de verschillen zijn tussen de
provincies Zuid-Holland en Utrecht.
Het verschil komt voornamelijk tot uitdrukking in vier provinciale regelingen van de Provincie
Zuid-Holland, die bij de Provincie Utrecht ontbreken:
le de Rijksregeling BRIM voor periodiek onderhoud houdt in dat per molen de subsidiabele
onderhoudskosten over een periode van 6 jaren € 60.000,00 zijn, waarvan het Rijk 50%
subsidie geeft. Dat wil zeggen € 60.000,00 uitgeven om C 30.000,00 te ontvangen. De
Provincie Zuid-Holland geeft op die basis aanvullend € 24.540,00. De gemeenten vullen
globaal het verschil aan.
Wanneer de gemeenten Leerdam en Zederik opgaan in de nieuwe gemeente
Vijfheerenlanden en overgaan van Zuid-Holland naar Utrecht dan ontvalt ons de
onderhoudssubsidie van de Provincie Zuid-Holland waarvoor in Utrecht geen vervanging is.
Dan loopt de SIMAV gedurende 6 jaren C 98.160,00 mis.
2'De Provincie Zuid-Holland vindt het voor de landschappelijke waarde belangrijk dat de
molens ook regelmatig draaien. Daarvoor heeft zij een regeling: de draaipremie. Dat is een
bedrag per jaar, afhankelijk van de hoeveelheid omwentelingen. Maar dat is gemiddeld bij
jaar.
deze 4 molens totaal € 2.320,00 per.
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De Vereniging De Hollandsche Molen heeft in 2015 een onderzoek uitgevoerd naar de

onderhoud- en restauratiebehoefte van molens. Uit dat anderzoek is gebleken dat naast
onderhoud en restauratie er ook sprake is van groot-onderhoud. Dat valt niet onder de
bestaande regelingen. De Provincie Zuid-Holland heeft dit feit erkend en in 2016, als enige
provincie tot nu toe, hiervoor een subsidieregeling ingesteld. En dergelijke regeling ontbreekt
in de Provincie Utrecht.
ele

In Zuid-Holland bestaat een speciale subsidieregeling voor restauratie van molens. Deze

ontbreekt in de provincie Utrecht.
In uw herindelingsontwerp vinden wij over de gevolgen voor SIMAV van een overgang van de
provincie Zuid-Holland naar de provincie Utrecht niets terug.
U kunt zich voorstellen dat voor SIMAV de provincie Zuid-Holland, financieel en
beleidsmatige, zeer aantrekkelijk is. Ook maakt voor ons werk het minder eenvoudig
wanneer in ons gebied de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden met twee provincies te
maken hebben.
Een mogelijk overgaan van deze gemeenten van de provincie Zuid-Holland naar de provincie
Utrecht geeft voor SIMAV een ongewis toekomstbeeld.
Hoogachtend,
Het bestuur van SIMAV

cc
leden Algemeen Bestuur SIMAV
Gemeenten Leerdarn en Zederik
Provincie Zuid-Holland
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021 2 4. C 1. 2017
Zienswijze provinciekeuze

Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

lexmond,20 januar12017

Onderwerp: gerneente Vigheerenlanden in de provincie Zuid-Holland (zienswijze)

Geacht college,

Benieuwd ziinde naar uw herindelingontwerp heb ik er met belangstelling kennis van genomen. Dit
temeer omdat de interprovinciale commissie er niet uitkwam. Nadat de minister het verzoek om een
ontwerp voorlegde aan Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht ging het er mijns inziens om dat
er nieuwe en onderbouwde argumenten in het ontwerp zouden staan.
Daarnaast had ik verwacht dat voorstellen waar u het niet mee eens bent geargumenteerd weeriegd
zouden worden.
Met name wat betreft uw keuze voor de provincie Utrecht schiet u hierin zeer tekort.
Mijn conclusie is dat u hier gewoon overgeschreven hebt uit het haalbaarheidsonderzoek
Vijfheerenlanden 'Code Samen".
Uw voorstel om de nieuw te vormen gemeente Vijfheerenlanden toe te voegen aan de provincie
Utrecht lijkt mij dan ook een politieke keuze.

Wat betreft de economische belangen:
Er worden geen argurnenten toegevoegd om Utrecht voor te stellen en de genoemde argumenten
worden niet onderbouwd met feiten en gegevens.
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland pleiten voor indeling bij Zuid-Holland. In uw voorstel wordt dit
niet eens genoemd en ook niet weeriegd met onderbouwde argumenten.
De economische bedrijvigheid in het gebied Vijfheerenlanden richt zich echt niet hoofdzakelijk op het
Utrechtse maar veelal op Gorinchem en het Drechtsteden gebied. Daarnaast vinden de vele
transportbedrijven hun werk hoofdzakelijk in de Rotterdamse havens.
Verder neemt u gewoon over dat de snelwegen A2 en A27 en ook de ligging van het Merwedekanaal tot
een logische keuze voor Utrecht leiden. Dit slaat nergens op! Alsof verkeersaders zich iets van
provinciegrenzen aantrekken. Ook bedrijven trekken zich niets van provinciegrenzen aan.

Betreffende de kosten:
Zowel in het herindelingontwerp als ook bij de voorlichting door de provincie Utrecht wordt vaag
gedaan over de kosten van de herindeling. Het zal best lastig zijn om de juiste kosten van uittreden uit
de verschillende gemeenschappelijke regelingen te bepalen. Het moge echter duidelijk zijn dat bij
indeling van Vijfheerenlanden in Utrecht er twee gerneenten moeten uittreden en bij indeling in ZuidHolland slechts één! Indeling bij Utrecht zal onmiskenbaar duurder zijn en uiteindelijk ook de inwoners
meer financieel belasten.

Maatschappeliike en sociale verbondenheid:
Historisch zijn de Vijfheerenlanden en de Alblasserwaard nauw met elkaar verbonden. In het rapport
`Code Samen wordt ook gesteld dat de nieuw te vormen gemeente Vijfheerenlanden maatschappelijk
een eenheid vormt met de Alblasserwaard en daarom ook meer bij Zuid-Holland past. In de condusies
komt dit echter niet meer terug.
Daarnaast is het ook nog zo dat de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden voor een niet onbefangrijk deel
in de Alblasserwaard ligt: de kernen Ameide en Meerkerk liggen niet in wat nu de Vijfheerenianden
heet, maar in de Alblasserwaard! Onbegrijpelijk dat dit in de tekst van het herindelingontwerp
betreffende de historie van het gebied geen aandacht krijgt.
De Alblasserwaard en Vijfheerenlanden hebben naast de gezamenlijke historie ook een gezamenlijke
cultuur. Denk hierbij aan de volksaard, sociale verbondenheid en godsdienst. Bij afscheiding van de
Vijfheerenlanden wordt deze samenhang geweld aangedaan.
Het landelijk gebied, waar we het hier over hebben, heeft niets gemeen met het grootstedelijke van
Utrecht. De nieuwe gemeente Vijfheerenlanden heeft qua cultuur veel meer gemeen met aansluitende
landelijke deel van de Alblasserwaard. Laat die eenheid verbonden biiiven ook in bestuurlijke opzicht!

Toekomstige schaalverRroting:
Het is niet denkbeeldig dat er nog weer verdere opschaling van de provincies en gemeenten komt. Een
dan mogelijke samenvoeging met Nieuwegein en Usselstein past al helemaal niet bij de
Vijfheerenlanden.

Menine van de inwoners:
Veel burgers in de Vigheerenlanden hebben voorkeur voor Zuid-Holland. De gemeenteraad van Zederik
heeft daarom ook voorkeur uitgesproken voor Zuid-Holland. Verder is de mening van de burgers niet
gepeild. Ook de Provincie Utrecht hield geen referendum.
Wel zijn er allerlei signalen dat de keuze voor utrecht niet representatief is voor de keuze van de
bevolking en er zou een echt draagvlakonderzoek op zijn plaats zijn!
Een enquéte tijdens de Landbouwdag leverde een overweldigende meerderheid op (rond de 90%) voor
de provincie Zuid-Holland.

Pleidooi:
Herzie de keuze voor de provincie Utrecht! Na de herindeling van de Vijfheerenlanden komt de nieuw
gevormde gemeente bij de provincie Zuid-Holland. Baseer uw keuze op argumenten en gevoelens en
herstel de oude grens door indeling van Vianen bij Zuid-Holland. Een overvloed aan argumenten
onderschrijft deze stellmg.
Uw ontvangstbevestiging zie ik tegemoet.
Tevens informatie over hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in een goed onderbouwd herindelingadvies
dat u gaat voorleggen aan Provinciale Staten.

Hoogachtend,

ILR
1.
Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH UTRECHT

315 24.01.2011

Ameide, 23 januan 2017

Betreft • Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland

Geacht college
In het door u opgestelde henndelingsontwerp is opgenomen dat de neuwe gemeente
Vigheerenianden in de province Utrecht komt te liggen lk ben het daar absoluut niet mee
eens. lk verzoek u daarom in het henndelingsadvies op te nemen dat de neuwe gemeente iri
Zuid-Holland komt te liggen Hiervoor heb ik de navolgende argumenten .
Argument 1
Als bewoners van het platteland spreken wij een andere taal dan de mensen uit de stad
zowel letterlijk als figuurlijk Provincie Utrecht is voor ons gerelateerd met de stad Utrecht en
vice versa en daar voelen wij ons als boeren en plattelanders net voor 100% thuis Laat ons
alstublieft boeren en plattelanders blilven met onze eigen taal. normen en waarden in de
provincie Zurd-Hollandl
Argument 2
Omdat ons dorp Ameide (gemeente Zedenk) grenst aan de river de Lek lijkt mij dat ook een
zeer goede grens tussen provincie Utrecht en provincie Zuid-Holland • laat de Lek deze
grens blijven een betere en logischere grens-aanduiding bestaat er toch niet en waarom
dan dit veranderen als daar geen enkele noodzaak voor is
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over hoe u mijn
zienswilze hebt verwerkt in het herindelingsadves dat u gaat voorleggen aan Provinciale
Staten?
Met vnendelijke groet teken ik,
hoogachtend,

16_9

Aan het College van Gedeputeerde Staten van Utrecht
Postbus 80300
3508 TH UTRECHT

Lexmond, 23 januari 2017

" 022 24.01.2017

Onderwerp: Zienswijze herindelingsontwerp Vijfheerenlanden

Geachte College van Gedeputeerde Staten,
Graag brengen wij - ais Netwerk VVD Vijffieerenlanden - onze zienswijze op het de herindelingsontwerp
Vijfheerenlanden (betreffende de gemeenten Vianen - Leerdam Zederik) onder uw aandacht.
Na een gedegen periode van voorbereiding, wennen aan elkaar en groeien naar elkaar, werd op 10 november 2015
door de afzonderlijke gemeenteraden met overweldigende meerderheid (88%) gekozen voor een gezamenlijke
toekomst als gemeente Vijfheerenlanden (Vianen 94%; Leerdam 100%; Zederik 67%).
Daarnaast spraken de gemeenteraden rnet 37 uit 51 raadsleden (73%) de voorkeur uit voor Utrecht als provincie.
De weerslag van een democratisch inspirerend proces, waarbij van onderaf gebouwd is aan de beoogde fusie.
Gestuurd vanuit de door de afzondertijke gerneenteraden ervaren meerwaarde voor onze inwoners en bedrijven
Wij ondersteunen, mede o.b.v. deze uitkomsten, het door u uitgebrachte herindelingsontwerp van harte.
Een herindehngsontwerp dat de weg vrij maakt voor een sterke gemeente, waarin de afzonderlijke raden reeds
schouder-aan-schouder werken aan de totstandkoming.
Een keuze voor de provincie Utrecht, waarmee ons inziens de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden een sterkere
bestuurlijke positie krijgt t.o.v. de positie binnen Zuid-Holland, de economische ontwikkelingsmogelijkheden ook
beter passen en dichter liggen bij de provincie Utrecht dan de zware focus van Zuid-Holland op m.n. de Rotterdamse
haven en de Drechtstedenregio. Een keuze die ook recht doet aan de reeds decennia lang bestaande
maatschappelijke en economische orientatie vanuit de drie te fuseren gemeenten.
Als gemeente - altijd liggend op de grens van 2 provincies - zal constructieve samenwerking binnen de
Alblasserwaard/Vijfheerentanden blijven bestaan. Ook hieraan is in uw herindelingsontwerp ruim aandacht besteed
en wordt ruimte geboden.
Wij wensen u een snel en zorgvuldig vervolg van de procedure en vertrouwen erop dat de duidelijke voorkeur van de
lokale volksvertegenwoordigers in uw herindelingsadvies tot uitdrukking komt.

Met vriendelijke groet,

vvp-viltheerenianden
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---p 1.Aan het college von Gedeputeerde Staten van de provincie UTRECHT
POSTBUS 80300 3808 TH UTRECHT.
Ann het colleg van Gedeputeerde staten van Zuid-Holland
Post
3. A.

2 2509 LP Den Haag
minister van binnenlondnse zaken (W.B.Z.Ko)

urfmorkt 7 2511 DP DEN HAAG.

Geacht college / m)ikrter,
Als inwoner van Meerkerk behoor ik tot het bevolkinggspotentieel,
dot eerst in 1986 en thans opnieuw met een herindeling wordt geconfronteerd.
In vergelijking met nu was er toen onenigheid en protest tegen het ingediende
wetsontwerp,dat is nu bepaald minder - stLijkt dat de mensen niet uit hun huizen
kornen om zich uitte spreken over deze nieuwe herindelingswet. (in wording)
Ging het in 1986 om de vorming von o.a. ZEDERIK.Thans goat het om
ZEDERIK 14.000 inw. En Leerdam 20.000 in2 en Vianen 20.000 inw zullen
gedrieèn overgoon in de gemeente VIJFHEERENLANDEN 55.000 inw.
Een opmerkelijk feit is dot de provinciegrens bij de nieuwe herindelingswet
voor de gem.Vijfheerenlanden wordt verlegd noar UTRECHT.
En doortegen kom ik in het geweer - want de Vijfheerenlanden behoren sinds
Jaor en dag bij de ALBLASSERWAARD (A&V zeggen wij don) en het is
ondenkbaor dot het gebied van de Vijfheerenlanden wordt afgeknipt van de
Alblasserwoord en don ook nog noar Utrecht wordt overgeheveld. Hier klopt iets
niet. Immers de A&V behoren bij ZUID-Holland.

14"4-4"4

-2Dat ooit in 2003 Vianen naar Utrecht is overgeheveld - volt onder de categorie
ordinaire politieke ruiiingen - om nu de gemeenten die in het geding zijn de 3
gemeenten overte hevelen naar de provincie Utrecht - daarvoor zijn misschien
wat gekunstelde argumenten te verzinnen - en vraag ,je dit aan de bevolking dan
zal zeker de meerderheid wijzen naar Zuid-Holland en terechti!
1. Als we letten op de grote belangen van de boerenorganissoties en van die
van het Waterschap Rivierenland don ga je voor blijvend behorend tot de
A&V en tot Zuid-Holland.Waterstaatkundig is de overgang naar Utrecht
Nu niet wenselijk; In het koder van bestuurlijke drukte zou het wenselijk
zijn dot waterschap Rivierentand binnen de di jkkring Alblasserwaard &
Vijfheerenkinden (gezien het risicovolle gebied) met 1 toezichthouder
(provincie) heeft te maken.
2. Wellicht is het fogisch de misstap voor VIANEN naar Utrecht in 2003 nu
Te corrigeren.
Het ging er toen om of Woerden,Oudewater en Vianen van provincie
konden ruilen??? Voorgesteld wordt thans VIANEN over te brengen naar
de Provincie Zuid_Holkind en tesomen met Leerdam en Zederik opteren
voorZuid-Holland. En dit bij een nieuw wetsontwerp te corrigeren en dit
weer terug te brengen naar Zuid-Holland.
Ik roep u op,
Om de ZUID HOLLANDSE STATEN te steunen in de strijd voor het behoud
Van de "aioude grenzen van de provincie Zuid-Holland en deze niet te wijzigen.
Immers: vestiging van de nieuwe gemeente in de provincie Zuid-Holland sluit aan
Bij de organisatorische en inhoudelijke samenhang op het terrein van sociant
domein (water) veiligheid,landschap , cuftuurhistorie en identiteit.
bit levert een bestuurlijke bijdrage aan een zelfbewuste regio Alblasserwaard
enVijfheerenlanden. Waarbij goedlopende v000rzieningen voor burgers en
bedrijven is geborgd.Deze ZIENSWIIJZE zal bij afweging door &S van resp.
Utrecht en Zuid-Holland en door de Min BiZa eensteunverlening betekenen voor
het standpunt-3- De grenzen niet te verleggen en te gaan voor behoud en

dia

bestuurlijke versterking van ons gebied ALBLASSERWAARD
VIJFHEERENLANDEN gelegen in de provincie DAD HOLLAND - INCLUSIEF
Zedelik,Leerdam en 66k Vionen!!!
Met lip ogachting

t-tIroet ,

GESLAND
Gedeputeerde Staten provincie Utrecht

023 25.01.2111

Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Ameide, 24 januari 2017.

Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,

In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenianden in de provincie Utrecht komt te liggen. lk ben
het daar niet mee eens. lk verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappetijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bilvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. lk zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de dne gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken, lk vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het
gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.

De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. lk vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerentanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
lk wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De meerderheid van de raad van Zederik is oak voor Zuid Holland. Die
stem wordt te weinig gehoord.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Witt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?

Hoogachtend,

Handtekening:

1

aluur- en voyelivact&
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e#7)./. .gheerenlanofen

Secretariaat: Postbus 126 - 4130 EC Vianen
Aan het College van tiedeputeerade Staten van t !trecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Schoonrewoerd ,Vianen, 25 januari 2017

Uw ref

Betreft: zienswijze Herindelingsontwerp te vormen gemeente Vijiheerenlanden
Onze ref •

•

1.'09 25.01.2311 .

in behafgeachte Dames en Heren,

bij:

Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van uw herindelingsontwerp voor Vijfheerenlanden.
Gaarne maken wij hierbij gehruik van de mogelijkheid onze zienswijze in te dienen.
In de ambitie en overwegingen van de drie gemeenten staan twee elementen centraal:
— de wens als nieuwe gemeente binnen de provincielJtreeht een meer invloedrijke positie te kunnen
innemen dan de afzonderlijke gemeenten nu hadden in ecn van beide provincies:
— eeonoinische groei gericht op innovatie.
Het eerste aspect heeft een instrumentaal karakter, waardoor het accent op groei en innovatie als
hoofddoel kan worden gezien. Het ontwerp verwijst naar de gunstige ontwikkelingen binnen de
agglomeratie Utrecht.
I3ij deze prioritering stelt de Natuur- en Vogelwacht Vijtbeerenlanden een aantal kanttekeningen.
Deze riehten zieh op de eenzijdigheid van genoemde ambitie en de invuiling daarvan.
Gezien de hoge participatiegraad binnen de gemeente Vijiheerenlanden. ligt het niet voor de hand
de groei van werkgelegenheid en bedrijvigheid de hoogste prioriteit te geven. De nog te verwachten
groei in huishoudens wordt verklaard door toenemende vergrijzing en gaat dus niet gepaard met een
hoger arbeidsaanbod.
De samenstelling van de beroepsbevolking in Vijfheerenlanden sluit naar sector en opleiding slechts
in geringe mate aan bij het werkgelegenheidsaanbod en de groei daarvan in de agglomeratie
Utrecht. Daannee is ook onduidelijk in welke zin de nieuwe gemeente zou kunnen profiteren van
innovatietrends in de agglomeratie en contacten met de universiteit van Utrecht.
De groei in de agglorneratie gaat gepaard met cen woningopgave. Ondanks de nog niet ingevulde
uitbreidingsgebieden binnen de agglomeratie wordt in het ontwerp een verband gelegd tussen deze
woningopgave en de wens de leefbaarheid in de dorpen en met name het draagvlak voor
voorzieningen op peil te houden.
Uit de analyse in het ontwerp blijki dat naar verwachting de bevolking in de nieuwe gerneente
nauwelijks tot niet meer zal groeien. De hoop dat door een nieuw aanbod van woningen een
immigratiesaldo zal ontstaan. blijkt al enige decennia. dus ook vóór de crisis in de woningbouw. in
veel gebieden niet op te gaan. Ook actuele cijfers van het CBS wijzen uit dat de prijzen op de
woningmarkt in de regio Vijfheerenlanden niet meeprofiteren van de stijging in de agglomeratie
Utrecht. We kunnen concluderen dat de woningmarkt in Vijfheerenlanden wordt bepaald door de
vraagzijde en niet door aanbod. Het draagvlak voor voorzieningen staat in het algemeen ander druk

van onder andere internetshoppen. Het antwoord daarop vraagt eerder om meer creativiteit dan om
meer woningbouw.
De nieuwe gemeente Vijfheerenlanden is een plattelandsgemeente met veel veeteek drie Natura
2000-gebieden (Zouweboezem. Uiterwaarden Lek. Lingegebied & Diefdijk-Zuid). een Oink aantal
gote en kkinere natuurgebieden die tot het Natuurnetwerk Nederland behoren en een rijke historic.
Aan deze "rijkdom- wordt nauwelijks aandacht besteed. Zeker, de behoefte van de stedeiijke
bevolking aan een "groene uitloop" kan bijdragen aan de economische vitaliteit van de dorpen.
Maar in dit nog stifle en open gebied van het Groene Hart zou in de eerste plaats de arnbitie moeten
gelden dal de kwaliteit van het landschap, de inbedding van monumentale linten in hun omgeving,
de hoge ecologische waarde van de natuur versterkt warden.
De ambitie dus om cultuurhistorisehe waarden vast te leggen, met heldere doelstellingen die leidend
moeten ájn voor beleid m.h.t. inriehting van het landschap en het onderhoud van de kenmerkende
landschapselementen als knotwilgen en hooptamfruitbornen. En het ornwikkelen van een visie op
innovatie en vitalisering van de dragende sectoren van dit landschap in samenhang met meer kansen
voor de nu bedreigde flora en fauna_
Sarnenwerking met organisaties en verbanden die in de gemeenschap zijn gesetteld vergroot de kans
op succes. Deze verbanden bestaan nu met de regio Alblasserwaard. Samenwerking met het
Utreehtse veeteeltgebied ten noorden van de Lek ligt veel minder voor de hand. De Lek is van
ondsher een barrière. wat ook tot uiting komt in de afwezigheid van oude familiaire banden in
vergelijking met de A-V-regio. De gebieden verschillen ook in inriehting en schaal.
I Iet Ilerindelingsontwerp verwijst bij voortduring naar de mogelijkheid tot grens orakennend
sarnenwerken met vooral de gemeenten in de Alblasserwaard. Voor de diverse gebieden waarop dat
gewenst is, wordt dit nergens geconcretiseerd. Wel wordt onderkend dat dit organisatorisehe,
financiéle en operationele consequenties heeft. Ook op het terrein van natuurontwikkeling,
natuurbeheer en natuurvriendelijke landbouw is volstrekt onduidefijk welke verantwoordelijkheden
worden overgedmgen en hoe verschuivingen in financiéle stromen hierop aansluiten.
In de pers verwijst de burgemeester van Zederik naar de diseussie over de provinciekeuze als een
achterhaalde, zelfs middeleeuwse diseussie. Irnmers ook het denken over de herindeling van
provineies gaat verder. Echter juist in het licht van die verwachting, vormt het doorbreken van
bestaande samenwerkingsverbanden een kostbare verspilling van maatschappelijk kapitaal en
sociale energie.
Natuur- en Vogelwacht Vijfheerenlanden herkent Lich volstrekt niet in de beschrijving in het
Herindelingsontwerp van de gemeente Vijfheerenlanden als een gemeente die "(...) zich bevindt in
de grootstedelijke en buitengewoon dynamische en innovatieve regio (...). Dit misplaatste accent
op het grootstedelijke karakter in het denken van de Colkges van de drie gemeenten geeft voedsel
aan een toenemende ongerusthcid onder 0117.0 leden over de toekomst van dit mooie deel van het
Groene Hart.
Hoogachtend.
namens Natuur- en Vogelwacht De Vijtheerenlanden.
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Geacht College van Gedeputeerde Staten,
Bijlage

Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van de bestuurlijke ontwikkelingen
rondom onze partner, de gemeente Vianen, en haar voornemen om per 1 januari
2019 samen te gaan met de Zuid-Hollandse gemeenten Leerdam en Zederik en zo de
toekomstige gemeente Vijfheerenlanden te vormen. Daarmee ontstaat een
gemeente met 50.000 inwoners, veertien woonkernen en 25.000 banen. Deze nieuwe
gemeente kan zich in economische omvang meten met Veenendaal, Woerden (beide
26.000 banen) en Houten (24.000 banen).
De Economic Board Utrecht heeft kennis genomen van de ambities van de nieuw te
vormen gemeente. De nieuwe gemeente zet in op de toekomst en zoekt een
omgeving waarin de meeste kansen liggen. Voor Vijfheerenlanden is belangrijk haar
streven naar een meer invloedrijke bestuurlijke positie en economische groei gericht
op innovatie. Een meerderheid van de gemeenten vindt dat deze ambities het beste
zijn geborgd in de provincie Utrecht. De economische partners en de innovatieagenda
van het Utrechts netwerk kunnen hieraan een relevante bijdrage leveren.
Voor haar werkgebied heeft Economic Board Utrecht een agenda gericht op innovatie
en ondernemerschap die aansluit bij zowel maatschappelijke opgaven als
groeimarkten: verduurzaming ('groen'), een gezonde samenleving ('gezond') en
digitalisering (slim1 ). Het profiel van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden sluit
hierop aan, met bouwnijverheid (12% van de werkgelegenheid), Industrie en energie
(12%), zorg (13%) en zakelijke diensten, incl. informatie en communicatie (20%) als
sterke en kansrijke pijlers onder de economie. Aansluiting bij de provincie Utrecht
past ook bij het 'daily urban system', de dagelijkse verplaatsingen vanuit en naar de
nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Behalve dat er sprake is van een intensieve
pendel tussen Vianen, Leerdam en Zederik - hetgeen duidt op een natuurlijke
economische samenhang - is er vanuit de drie bestaande gemeenten ook een sterke
ruimtelijk-economische oriëntatie op de regio Utrecht. Gorinchem is daarnaast een
belangrijke bestemming.
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Door haar ligging en relaties kan de nieuwe gemeente als scharnier tussen Utrecht en Drechtsteden fungeren,
daarmee bijdragend aan grensontkennende economische samenwerking. Deze manier van werken past goed
bij de Economic Board Utrecht en sluit bovendien goed aan op het adviesrapport van de studiegroep
Openbaar Bestuur; 'Maak verschil; krachtig inspelen op regionaal-economische opgaven aan het Ministerie
BZK.
Enerzijds biedt de Utrechtse economische agenda een groot aantal aanknopingspunten om de ambities en het
potentieel van Vijfheerenlanden tot bloei te laten komen. Anderzijds vraagt dit ook een actieve rol van
Vijfheerenlanden in deze agenda om de kansen optimaal te benutten. Onder andere door aansluiting bij het
bestuurlijk netwerk van wethouders Economische Zaken in het platform regionaal-economische
samenwerking (PRES). Voor Economic Board Utrecht vormt de uitbreiding van het werkgebied met de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden een kans voor versterking van de basis en samenwerking met omliggende regio's.

Hoogachtend,
Sj-ieffrtigi>omoard Utrecht

Postadres:.,
Bank

Recoekadres

Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Nieuwland, 24-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het

gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De partij waar ik op gestemd heb bij de verkiezingen van de gemeenteraad
in maart 2014 heeft voor provincie Utrecht gekozen. Ik ben het daar niet
mee eens: mijn provinciekeuze is Zuid-Holland.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies.
Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of Usselstein. Ik wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. Ik
wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De Lek is een natuurlijke grens, VHL hoort met Giessenlanden en
Molenwaard binnen het rivierengebied. strek geen scheur door dit vooral
agrarisch gebied.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

17-5
Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Arneide, 24-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het
gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
Ik hoop dat u de argumenten nog eens goed op een rijtje zet. Heb het idee
dat er nauwelijks naar de bewoners van gemeente Zederik geluisterd

word. U heeft uw besluit eigenlijk al genomen toch?
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

116
Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Leerdam, 24-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het

gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies.
Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of Usselstein. Ik wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. Ik
wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
Ik ben geboren en getogen in Zuid-Holland. Ik hou van Zuid-Holland de
kust provincie. Met Den Haag en Scheveningen de bollen streek de molens
en zoveel meer. Ik ben ZUID-HOLLANDER en wil dat blijven
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

I 77
Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Hei-en Boeicop, 24-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het

gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies.
Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of ijsselstein. Ik wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. Ik
wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
LANDBOUW. De provincie Zuid Holland draagt de Landbouw een veel
warmer hart toe dan provincie Utrecht. Zuid Holland heeft de sector hoog
op de agenda staan, terwijl provincie Utrecht veel meer stedelijk
georienteerd is. Denk alleen maar aan de vergunningen rondom de
Natuurbeschermingswet. Zuid Holland heeft een heel duidelijk beleid
ontwikkeld wat betreft de Landbouw en Utrecht heeft nog geen duidelijke
visie ontwikkeld. IK BEN ZELF AGRIER en mijn NB vergunning is netjes
door de omgevingsdienst Haaglanden afgehandeld. Ook ben ik aangesloten
aan het COLLECTIEF Alblasserwaard Vijfheerenlanden. Het kan niet zo
zijn om dit Collectief uit elkaar te trekken. De gebieden liggen mooi
aaneengesloten aan elkaar en kunnen zo ons beleid om de vogels te laten
broeden goed afstemmen en monitoren. Kortom als landbouwer ben ik
geboren in Zuid Holland, woon er nog steeds en wil in de toekomst ook
deel uitmaken van Zuid Holland.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?

Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Ameide, 24-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het

gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies.
Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gerneenten Nieuwegein en/of Ijsselstein. Ik wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. Ik
wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
Als brandweerman in Zederik zie ik ook problemen als we bij de
veiligheidsregio Utrecht komen.Bij grootschalige incidenten is de
opschaling met de buurtgemeenten snellere geregeld als we bij dezelfde
veiligheidsregio zitten
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

Geachte heer / mevrouw,
Hierbij wil ik mijn zienswijze kenbaar maken op de zienswijze met betrekking tot de indeling naar de
Provincie Utrecht.
Hier ben ik absoluut op tegen.
0.a. de volgende punten maken daarbij mijn bezwaren kenbaar.
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de Alblasserwaard (de AV-regio).
Ook de bevolking van beide gebieden heeft veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en
godsdienst. Het is belangrijk voor het bchoud van onze eigenheid dat de gemcenten in deze gebieden
nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor burgers en besturen is er over en weer
herkenning, zoals bijvoorbeeld voor de mensen in de sociale werkvoorziening. 1k zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de AV-regio binnen één provincie
blij ft.

7 Van de drie gemeenten die fuseren, liggcn er twee al in Zuid-Holland. Het is dan logisch dat de ene
gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om
de kosten van het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande samenwerkingsverbanden. Om
Vianen los te maken van de Utrechtse samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de
twee andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken kost minder dan twee
losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen voor Zuid-Holland. Zeker omdat Vianen tot 2002 bij
Zuid Holland heeft behoord. De Lek is een prima scheiding van een provincie.
7 1k voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er niets voor om te stemmen
voor en bestuurd te worden door het provinciebestuur van Utrecht. Ik ben een geboren Leerdammer en
verkocht aan het Zuid Flollandse Landschap.
De drie gemcenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap Rivierenland. Omdat gemeente
Vianen als enige Utrechtse gemeente in het gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het
openbaar bestuur juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie Utrecht ligt.
Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in Zuid-Holland komt te liggen.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de veiligheid in de regio af.
Naar verwachting wordt de politicpost Gorinchem dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotcre
afstand zit. Het is ook zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht gebracht. Ook de brandweer is
gebaat bij een goede samenwerking in de huidige Veiligheidsregio.

7 De partij waar ik op gestemd heb bij de verkiezingen van de gemeenteraad in maart 2014 heeft voor
provincie Utrecht gekozen. Ik ben het daar niet mee eens: mijn provinciekeuze is Zuid-Holland. De partij
Leerdam 2000 was zelfs voor een zelfstandig Leerdam. Nu worden we een gefuseerde gemeente waar ik
al niet voor ben. Laat staan dat we ook nog naar een andere provincie gedirigeerd worden.
7 De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Vianen is
pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik
vind dat de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economic in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is. 1k wil daarom de nieuwe
gemeente in Zuid-Holland.
Mijn partij Leerdam 2000 beloofde bij de verkiezingen dat Leerdam zelfstandig zou blijven. Dat is niet
gebeurd. We gaan een fusie aan. Nu is de partij ook verdeeld over de provincie keuze. 1k voel bij
behoorlijk door deze partij in de steek gelaten. Daarom maak ik hierbij mijn zienswijze voor Zuid
Holland duidelijk. Ook voor de Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid blijf ik pieiten. Alles is nu goed
geregeld. Politieagenten werken samen in de wijken, de brandweer werkt heel goed samen met de

omliggende korpsen. Wedstrijden, jeugdprogramma's en scholing zijn goed geregeld. Ambulancezorg
komt nu uit Meerkerk. Is al krap met aanrijtijden. Door op te schuiven naar Utrecht wordt dit niet beter.
Nu is Leerdam aangesloten bij Hartveilig Wonen. Dit wordt breedt uitgezet. Utrecht werkt met
Hartslagnu. Moeten alle vrijwilligers nu weer overstappen op een ander systeem als we Utrecht moeten
worden. Kortom laat Leerdam Zuid Holland blijven. Daar hoort de gemeente thuis.
Gelet op bovenstaande punten verzoek ik u , nogmaals te kijken naar een gemeente die behouden blijft
voor Zuid Holland.
Mvg

Geachte heer / mevrouw,
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Hierbij wil ik mijn zienswijze kenbaar maken op de zienswijze met betrekking tot de indeling naar de
Provincie Utrecht.
Hier ben ik absoluut op tegen.
0.a. de volgende punten maken daarbij mijn bezwaren kenbaar.
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de Alblasserwaard (de AV-regio).
Ook de bevolking van beide gebieden heeft veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en
godsdienst. Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in deze gebieden
nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor burgers en besturen is er over en weer
herkenning, zoals bijvoorbeeld voor de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de AV-regio binnen één provincie
blijft.

7 Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het is dan logisch dat de ene
gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere am
de kosten van het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande samenwerkingsverbanden. Om
Vianen los te maken van de Utrechtse samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de
twee andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken kost minder dan twee
losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen voor Zuid-Holland. Zeker omdat Vianen tot 2002 bij
Zuid Holland heeft behoord. De Lek is een prima scheiding van een provincie.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er niets voor om te stemmen
voor en bestuurd te worden door het provinciebestuur van Utrecht. Ik ben een geboren Leerdammer en
verkocht aan het Zuid Hollandse Landschap.

7 De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap Rivierenland. Omdat gemeente
Vianen als enige Utrechtse gemeente in het gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het
openbaar bestuur juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie Utrecht ligt.
Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in Zuid-Holland komt te liggen.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de veiligheid in de regio af.
Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere
afstand zit. Het is ook zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht gebracht. Ook de brandweer is
gebaat bij een goede samenwerking in de huidige Veiligheidsregio.

7 De partij waar ik op gestemd heb bij de verkiezingen van de gemeenteraad in maart 2014 heeft voor
provincie Utrecht gekozen. Ik ben het daar niet mee eens: mijn provinciekeuze is Zuid-Holland. De partij
Leerdam 2000 was zelfs voor een zelfstandig Leerdam. Nu worden we een gefuseerde gemeente waar ik
al niet voor ben. Laat staan dat we ook nog naar een andere provincie gedirigeerd worden.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Vianen is
pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik
vind dat de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is. Ik wil daarom de nieuwe
gemeente in Zuid-Holland.
1—

Mijn partij Leerdam 2000 beloofde bij de verkiezingen dat Leerdam zelfstandig zou blijven. Dat is niet
gebeurd. We gaan een fusie aan. Nu is de partij ook verdeeld over de provincie keuze. Ik voel bij
behoorlijk door deze partij in de steek gelaten. Daarom maak ik hierbij mijn zienswijze voor Zuid
Holland duidelijk. Ook voor de Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid blijf ik pieiten. Alles is nu goed

omnggenae Korpsen. w eastrijaen, jeugaprograrnmas en scnoiing zip goea geregeia. Amoulancezorg
komt nu uit Meerkerk. Is al krap met aanrijtijden. Door op te schuiven naar Utrecht wordt dit niet beter.
Nu is Leerdarn aangesloten bij Hartveilig Wonen. Dit wordt breedt uitgezet. Utrecht werkt met
Hartslagnu. Moeten alle vrijwilligers nu weer overstappen op een ander systeem als we Utrecht moeten
worden. Kortom laat Leerdam Zuid Holland blijven. Daar hoort de gemeente thuis.
Gelet op bovenstaande punten verzoek ik u , nogmaals te kijken naar een gemeente die behouden blijft
voor Zuid Holland.
Mvg

Gedeputeerde Staten
van de provincie Utrecht

Hei en Boeicop, 24 januari 2017

Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Onderwerp:
Zienswijze op herindelingsontwerp
Vijfheerenlanden

Geacht college,
Bij deze wil ik gebruik maken van de mogelijkheid tot het indienen van een Zienswijze
Herindelingsontwerp Vijfheerenlanden.
De Alblasserwaard en Vijfheerenlanden zijn al ruim 700 jaar een eenheid, gemarkeerd door rivieren
en de Diefdijk. Pas in 2002 is de gemeente Vianen op eigen verzoek toebedeeld aan de provincie
Utrecht, omdat men dacht de overloop van Nieuwegein te kunnen bouwen op haar grondgebied.
Er is na 14 jaar een eerste aanzet gemaakt met de ontwikkeling van Hoef en Haag.
lk ben van mening dat de provinciekeuze een zeer beperkte rol speelt bij het ontwikkelen van
industrieterreinen. Dat wordt veel meer bepaalt door de ligging langs snelwegen, spoor- of
waterwegen. Ook bij andere voorzieningen speelt de provinciekeuze geen beslissende rol.
Men heeft mij bij opname in het St. Antonius Ziekenhuis niet gevraagd uit welke provincie ik kwam,
en ook niet bij een bezoek aan het muziekcentrum "Vredenburg".
De Alblasserwaard en Vijfheerenlanden is een eenheid op het gebied van cultuur en identiteit en
heeft een groot gehalte aan saamhorigheid. Op veel terreinen zijn er samenwerkingsverbanden; op
vakgebied, historische en maatschappelijke organisaties. lk noem u o.a. het Gebiedsplatform waarin
25 maatschappelijke organisaties zijn vertegenwoordigt en welke een gesprekspartner is voor
overheden. Doel van het Gebiedsplatform: de kracht en pracht van het gebied koesteren door
duurzaam ontwikkelen. Dit o.a. door middel van het opzetten van projecten en de uitvoering hiervan.
In de jaren '90 werd door de provincie Zuid-Holland het streekplan Zuid-Holland Oost gepresenteerd.
Dit heeft veel weerstand opgeroepen. Maatschappelijke organisaties hebben toen aangegeven voor
een groot deel in te kunnen stemmen met de doelen, maar niet met de weg er naar toe. Op dat
moment bleek maar weer dat het gebied een eenheid kan vormen. Er zijn toen in overleg met de
provincie afspraken gemaakt om zelf de route er naar toe te bepalen. Dit resulteerde in een wijziging
van het streekplan. Het heeft wel veel inzet en energie van het gebied gevraagd, maar dat was er en
dat is er nog steeds. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat we als gebied met eenzelfde R-0 beleid en
eenzelfde provinciale subsidieregeling te maken hebben. Daarom is het noodzakelijk dat de
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden in één provincie blijft.
U noemt in uw rapport de mogelijkheid van grens ontkennend samenwerken. Dat zal op een beperkt
aantal terreinen mogelijk zijn, maar op maatschappelijk terrein zijn de regelingen per provincie te
verschillend. Dit heeft tot gevolg dat organisaties afhaken, mede omdat er veel vrijwilligerswerk inzit.
U geeft daarmee de burgerparticipatie een geweldige duw de verkeerde kant op.
Als de gemeente Vijfheerenlanden naar Utrecht gaat worden we een onderdeel van het verstedelijkt
gebied Nieuwegein en Utrecht. Dat is heel wat anders dan de landelijke Alblasserwaard. lk voel er
niets voor om als uitloop gebruikt te worden voor de stedelijke recreant en daardoor dit gebied in
zijn ontwikkeling te beperken.

Ook bestaat er naar mijn mening een verkeerd beeld wat de inwoners van de gemeente nu echt
vinden van de toevoeging bij Utrecht. Een aantal politieke partijen zijn vóór Utrecht, maar hun
achterban heeft in meerderheid een andere mening naar voren gebracht. Dit bleek o.a. tijdens
ledenvergaderingen en de gehouden voorlichtingsavond in december 2016. Zeer onverstandig om
hieraan voorbij te gaan. Het vergroot de politieke onverschilligheid en die is al groot genoeg.
Tot slot
De Alblasserwaard en Vijfheerenlanden was tot 2002 een helder afgebakend gebied. Op heel veel
terreinen werkt men intensief samen voor het behoud en ontwikkeling van de streek. Laat dat zo
blijven anders gooit u veel maatschappelijke energie overboord.
Historisch en qua cultuur is het een éénheid.
In een eerder haalbaarheidsonderzoek over de Vijfheerenlanden van Code Samen wordt aangegeven
dat de keuze voor beide provincies mogelijk is.
Bij de keuze voor Utrecht haalt u de fundamenten van de saamhorigheid onderuit en verkwanseld u
de maatschappelijke energie, kennis en draagvlak.
Mijn keuze is: de Vijfheerenlanden hoort in Zuid-Holland en daarmee kies ik voor welzijn van het
gebied.

Vriendelijke groet,
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Gedeputeerde Staten van de
Provincie Utrecht,
Postbus 80300,
3508 TH Utrecht.
Ameide, 24 januari 2017,

Onderwerp: Zienswijze gemeente Vijfheerenlanden
In de provincie Zuid-Holland.

Geacht college,
In het proces herindeling voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden
is bepaald door de minister dat u hem voorziet van een advies inzake
in welke provincie deze nieuwe gemeente wordt opgenomen. Als
fractie van Vijfheerenlanden Lokaal, afd Zederik dienen wij hierbij
onze zienswijze in.
Proces.
Doordat de Interprovinciale Commissie (IPC) niet tot
overeenstemming kon komen over dit onderwerp, zoals de wet Arhi
voorschrijft, diende 1 van de betrokken provincies het voortouw te
nemen. Hoewel er gediscussieerd kan worden of Utrecht in deze de
aangewezen provincie is, uiteindelijk liggen 2 van de 3 betrokken
gemeenten in Zuid-Holland, hebben wij de beslissing van de minister
in deze te accepteren. Temeer daar hij aangegeven heeft in de

'

opdracht aan u dat u de belangen van alle betrokkenen, waaronder
die van de provincie Zuid-Holland, zorgvuldig mee moet wegen. Het
is nu al gebleken dat u aan deze opdracht een bijzonder gekleurde
eigen opvatting te zien geeft. Als voorbeelden hiervan noemen wij:
1. Bij de 3 gegeven voorlichtingsavonden dienden
belangstellenden zich vooraf aan te melden, dus
drempelopwerpend, getuigt sterk van niet oog hebben voor
burgerparticipatie!
2. Daarnaast werden de gemeenten Zederik en Leerdam door u
benaderd met het lokkende voorstel een intentieovereenkomst
te tekenen voor een geldelijke bijdrage in de aanleg van
glasvezel in onrendabele buitengebieden.
3. Ondanks het feit het Rijk een vergoeding in de zgn frictiekosten
van C 11,5 min heeft toegezegd aan de gemeenten om deze
kosten op te kunnen vangen, heeft u daarnaast de uitspraak
gedaan dat u bereid bent om bij te dragen in deze kosten. In
een bananenrepubliek zal dit normaal zijn, in onze
democratische staat riekt dit op in zachtst gezegd naar
omkoping.
4. in het door u uitgebrachte rapport herindeling heeft u een
duidelijk eenzijdige mening gepresenteerd over al de voordelen
die uw provincie zal hebben voor de nieuwe gemeente, zonder
andere onderbouwing te geven. Hierbij verwijzen wij ook naar
het rapport van Twijnstra en Gudde, die onderzocht hebben
wat de werkelijke voordelen en nadelen van de beide provincies
ten opzichte van elkaar zijn. Het verhaal is simpel, er zijn geen
grote verschillen, dus uw aangegeven voordelen van Utrecht
blijken gewoon niet waar of duidelijk minder waar te zijn als
wat u ons voorspiegelt.
5. Het zou u gesierd hebben als u met name de provincie ZuidHolland betrokken had bij uw overwegingen, zodat ook zij
hierin duidelijk naar buiten hadden kunnen komen. Dan was

objectiviteit beter gewaarborgd geweest als nu het geval is.
Nu mogen zij een zienswijze indienen.
Provinciekeuze.
Het is een vaststaand gegeven dat herindelingen die vanuit de
bevolking gedragen worden succesvol zijn. De herindeling van de
drie gemeenten wordt door de bevolking gedragen. De
voorgestelde provinciekeuze niet. Nadat door de 3 raden van
Vianen, Leerdam en Zederik het besluit tot fusie is genomen, is
meteen in dezelfde vergadering het besluit genomen om de
provincie-voorkeur uit te spreken. Dat is achteraf gezien een te
snelle beslissing geweest, mede ingegeven door de te positieve
houding van colleges en burgemeesters. Dit echter wel zonder
gekeken te hebben naar de ontvlechtingskosten uit de diverse
gemeenschappelijke regelingen, passende
samenwerkingsverbanden en het in kaart brengen van de
frictiekosten. Dat zou nog worden gedaan. Tot op heden is hiervan
nog niets bekend. Ook uw provincie hult zich in stilzwijgen
hierover, behalve dan uw mededeling dat een bijdrage uwerzijds
in deze kosten verwacht kan worden. Hieruit kan de conclusie
getrokken worden dat de ontvlechtingskosten wellicht veel hoger
zullen zijn dan eerder door de colleges is gesteld.
Draagvlak.
Zoals eerder gesteld was en is de fusie tussen gemeenten geen
probleem voor de bevolking Het merendeel beseft dat fusie
noodzaak is. De keuze voor een provincie ligt duidelijk anders.
De bevolking voelt zich verbonden met de Alblasserwaard en de
Vijfheerenlanden met als scheidslijn van Utrecht de Lek. Hierin
spelen argumenten zoals, afstand naar Den Haag is ver, Utrecht is
economisch aantrekkelijker geen rol. De cultuur van deze
omgeving spreekt de mensen aan, men voelt zich daar goed bij,
Daar komt bij dat economisch gezien, of we nu in Zuid-Holland

zitten of in Utrecht de zaken gewoon doorgaan. Mede doordat de
colleges en de burgemeesters vanaf het fusie-besluit in november
2015 constant ge-acteerd hebben dat de provinciekeuze een
voldongen feit is, er duidelijk onvoldoende burgerparticipatie in
deze geweest is, blijkt nu, zie de ingediende zienswijzen dat de
bevolking in alle drie de gemeenten meer voelt voor Zuid-Holland.
Er zijn 3 zgn inspraakavonden geweest, georganiseerd door uw
provincie, wat in feite alleen maar promotie-avonden waren voor
Utrecht. Op vragen uit de bevolking of er een referendum hierover
gehouden kon worden, werd zelfs niet gereageerd.
Het gevoel: het is weer zonder ons beslist leeft sterk en bevestigd
tevens de gedachte: ze doen maar zonder ons. Het begrip
burgerparticipatie heeft een zeer negatieve inhoud gekregen.
Kosten.
Een zwaar punt voor ons zijn ook de uittredingskosten uit de
gemeenschappelijke regelingen zoals Veiligheidsregio, Ayres,
Dienst Gezondheid en Jeugd. Twee van de drie gemeenten liggen
in Zuid-Holland, dat gaat veel geld kosten, terwijl de positie van
de betrokken regelingen gaat verzwakken. Daar is nu dan wel het
toverwoord op gevonden: grensoverschrijdend samenwerken,
maar dat is pas ontstaan toen bleek dat dit toch een zwaar punt
zou worden. Het komt op ons over als dat plotseling een lolly uit
de doos wordt getrokken om een lastig kind rustig te houden.
Daarbij komt dan ook nog dat geen enkele indicatie van eventueel
ontstane frictiekosten genoemd wordt. Gelet op het gesteld onder
3 van het vorige punt mogen we aannemen dat u meer bekend is
over de kosten en dat u dit niet openbaar wilt maken om geen
bittere pil vooraf gepresenteerd te krijgen.

Tenslotte.
Het zal duidelijk zijn dat voor ons de nieuwe gemeente
Vijfheerenlanden in Zuid-Holland thuis hoort. Dan houden diverse
gemeenschappelijke regelingen in het Alblasserwaard en
Vijfheerenlanden -gebied duidelijk bestaansrecht, besparen we de
burgers enorm veel frictiekosten en zullen burgers weten dat ook
naar hen wordt geluisterd en zich daar wel bij vinden.

Graag ontvangen wij van u een ontvangstbevestiging. Daarnaast
willen wij ook graag op de hoogte gehouden worden hoe u deze
zienswijze in u herindelingsadvies verwerkt dat u aan Provinciale
Staten gaat voorleggen.
Hc ogachtend,
Namens de fractie Vilheerenlanden Lokaal, afd Zederik,

Afschrift hiervan gezonden Gedeputeerde Staten van ZuidHolland.
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Herindelingsontwerp
Vijfheerenlanden

Onderwerp Zienswijze

Ons kenmerk
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Uw kenmerk

Geacht college.
Wij brengen hierbsj een zienswijze ust op het door u uitgebrachte rapport Herindelingsontwerp
Vijfheerenlanden" van 29 november 2016
Wil hebben kennis genomen van de inhoud van het rapport.
LEKSTEDEwonen IS als woningcorporatie werkzaam in de gemeente Vianen, maar ook in andere
gemeenten in de U10-regio Ons werkgebsed bevsndt zich ook in de door de Minister vastgestelde
Woningmarktregio Midden-Utrecht. Dit is voor de inwoners van Vianen zeer belangrijk. Er zijn immers
voor de inwoners veel verbanden vanuit Vianen naar de Utrechtse gemeenten. Dat zijn economische en
maatschappeliike verbanden. Die verbanden strekken zich ook uit tot de woningmarkt in brede zin. Zo
zijn er veel verhuisstromen in deze regio naar sociale huurwoningen over en weer van en naar Vianen,
meer specifiek van en naar Utrecht. Nieuwegein en ljsselstein.
Vianen !evert daarnaast met het uitbreidingsgebied Hoef en Haag een zeer belangrijke bijdrage aan het
ernstige woningtekort in de Utrechtse regio. Voor koopwoningen zal dit voor wat betreft de
provinciekeuze niet zoveel effecten hebben, maar voor de sociale huurwoningen en de instroom in de
geplande productie van nieuwe huurwoningen in dit gebied en voor de andere nieuwbouwprojecten in
Vianen juist wel
Wij gaan ervan uit dat u ervan op de hoogte bent dat er sprake is van een fors woningtekort in de
Utrechtse regio, ook voor wat betreft de sociale huurwoningen. Wij zijn van mening dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden hierin een belangrijke rol voor de regio kan vervullen. En met het
gemeentebestuur van de nieuwe gemeente maakt LEKSTEDEwonen graag afspraken om een
belangrijk aandeel in de gewenste productie van nieuwe huurwoningen te leveren
Naast alle door u in het rapport genoemde zaken, stellen wij dat de keuze voor aansluiting bij de
provincie Utrecht essentieel is. Zo behoort circa 113° deel van de bevolking tot de doelgroepen van het
volkshuisvestelijk beleid waarvoor woningcorporaties zich inspannen Wij zijn van mening dat deze
bevolkingsgroep inclusief de spijtoptanten een groot belang heeft bij een aansluiting bij de provincie
Utrecht. Aansluiting bij de provincie Zuid-Holland betekent als gevolg van de andere woningmarktregio
een flinke "papieren" barrière Voor de inwoners van de gemeenten Leerdam en Zederik zou de
redenering andersom kunnen zijn, maar wij stellen dat het aantal ingeschreven woningzoekenden met
een huisadres in Vianen (circa 4 800 stuks) veel groter is dan het aantal ingeschrevenen met een
huisadres in Leerdam of in Zederik.
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Bovenden wordt LEKSTEDEwonen bij de keuze voor de provincie Zuid-Holland een woningcorporatie
in een andere woningmarktregio en zullen wij de geplande investeringen in de andere gemeenten in de
U10-regio moeten loslaten. Terwiji er juist wordt verwacht dat corporaties met investenngskracht zich
inzetten voor de regio en wij over die investeringsmiddelen beschikken.
De woonmilieus zullen bij de herindeling (liven zoals ze zijn. Ze blijven tegelijk een sterke aanvulling op
de stadsregio en kunnen daarmee aantrekkelijk blijven voor de inwoners. Wij maken ons zorgen dat bij
\
een keuze voor de province Zuid-Holland de woonmilieus meer zullen terugvallen op het verieden en er
daarbij te weinig vernieuwing vanuit de instroom van jongeren en middeninkomens zal piaatsvinden,
\
omdat een stadsregio naar onze mening nu eenmaal meer aantrekkingskracht met zich brengt.
AIles overwegende conduderen wij dat de keuze bij de henndeling voor de provincie Utrecht evident ts
ij verzoeken u deze zienswijze, meer specifiek voor de woningmarkt, te betrekken bij uw
o rwegingen
e
en uw beraadslagingen.
vnendelijke groet.
DE wonen
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refy
Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Leerbroek, 9-1-2017
Geacht College,
Bij deze wil ik gebruik maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen ten aanzien van de
provinciekeus van de nieuw te vormen gemeente Vijfherenlanden.. Als bewoner van de gemeente
Zederik waarvan een groat gedeelte in de Alblasserwaard ligt voelen wij ons meer verbonden met de
provincie Zuid-Holland dan met de provincie Utrecht en is ook qua kosten aspect een veel voordelige
oplossing qua sociale voorzieningen, werkgelegenheid, identiteit, kerkelijke activiteiten ,
verenigingsleven, vloks aard, passen wij veel beter bij Zuid-Holland. De Vijfherenlanden en de
Alblasserwaard zijn agrarische gebieden met dezelfde bedrijfsstructuur dat onlosmakelijk met
elkaar is verbonden.
Hopend dat deze zienswijze serieus genomen wordt, graag een antwoord hierop .
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Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Leerbroek, 25-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vigheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het

gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem
dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies.
Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of IJsselstein. Ik wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. Ik
wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
Als Vianen bij provincie Zuid-Holland. Zijn de kosten minder als dat de
gemeente Leerdam en Zederik bij provincie Utrecht gaan omdat het per
inwoner gerekend wordt.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,
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Gemeentelijke Afdeling

Zederik

Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Leerbroek, 23 januari 2017

Onderwerp: Zienswijze gemeente Vi fheerenlanden in de provincie Zuid-Holland.
Geacht college,
Gaarne maken wij gebruik van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen op uw
herindelingsontwerp.
1.

Opdracht: Aangaande de provinciekeuze heeft u uw opdracht niet uitgevoerd. U neemt slechts
over uit 'Code Samen'. De argumenten van de provincie Zuid-Holland worden met meegenomen
in de afweging.

2. Draagvlak: Met name het maatschappelijk draagvlak is niet onderzocht. Veel burgers in de
Vijfheerenlanden hebben voorkeur voor Zuid-Holland. De gemeenteraad van Zederik heeft
voorkeur uitgesproken voor Zuid-Holland.
3.

Verbondenheid: Zowel historisch, maatschappelijk, sociaal, cultureel en godsdienstig zijn de
Vijfheerenlanden en de Alblasserwaard nauw met elkaar verbonden. Wij hebben niets gemeen
met het meer stedelijke gebied in Utrecht.

4.

Economie: Het pleiten voor Utrecht wordt niet onderbouwd. De argumenten van Gedeputeerde
Staten van Zuid-Holland worden genegeerd. De economische bedrijvigheid is veelal gericht op
Gorinchem, het Drechtstedengebied en de Rotterdamse havens.

5. Kosten: Het uittreden uit de gemeenschappelijke regelingen is voor Vianen minder duur dan
voor Leerdam en Zederik. Het herindelingsontwerp is hierover vaag, er wordt zelfs niet
gesproken over een onder- of bovengrens aan uittredingskosten.
6.

Samenwerkingsverbanden: Het voorgestelde ontwerp leidt tot versnippering van het
Waterschap. De veiligheid is met de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid goed geborgd. Het is dan
ook niet goed om de veiligheidscobrdinatie in een geografisch aaneengesloten gebied te gaan
versnipperen.

7.

Toekomst: De huidige provinciekeuze heeft ook gevolgen bij een volgende bestuurlijke
schaalvergroting. Een dan mogelijke samenvoeging met Nieuwegein en IJsselstein wil bijna
niemand van de inwoners van de Vijfheerenlanden.

Herzie uw voorstel! De te vormen gemeente Vijfheerenlanden hood bij de provincie Zuid-Holland.

Gaarne zien we uw ontvangstbevestiging tegemoet.
Wilt u ons ook informeren over hoe u onze zienswijze hebt verwerkt in het herindelingadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?

Hoogachtend,

Gemeente!'ke Afdeling SGP Zederik,

Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Ameide, 25-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland (zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe gemeente
Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben het daar niet mee eens.
Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op te nemen dat nieuwe gemeente in
Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor heb ik de volgende argumenten:
Tot standkoming besluit Vijfheerenlanden
Het besluit is absoluut tegen de wil van de kiezers genomen. De meeste politieke partijen
van Zederik hadden in het verkiezingsprogramma opgenomen dat ze tegen een
mogelijke herindeling waren. Tot grote verbazing van vele inwoners, namen de
betreffende raadsleden een compleet ander besluit. Waar is dan de
volksvertegenwoordiging waar we het altijd over hebben?
Conclusie: Besluit tot herindeling had al nooit genomen mogen worden
Samenwerking Giessenlanden, Leerdam en Zederik
Er zijn al miljoenen euro's uitgegeven voor een samenwerking tussen de bovenstaande
gemeenten. Dus door enorm mismanagement van een aantal collegeleden wordt deze
samenwerking nu tot een einde gebracht en al dat geld gewoon over de balk gesmeten.
Is dat behoorlijk bestuur? Absoluut niet.
Conclusie: Samenwerking Vijfheerenlanden had nooit aan de orde moeten komen, want
er bestond al een samenwerking die nu teniet wordt gedaan.
Gedwongen huwelijk
De fusie tussen Leerdam, Vianen en Zederik heeft erg veel weg van een gedwongen
huwelijk. De gemeente Leerdam wilde eigenlijk bij de gemeente Lingewaal, maar
Lingewaal had hier absoluut geen behoefte aan. Vianen heeft ooit een zeer verkeerde
beslissing genomen door naar de provincie Utrecht over te stappen, maar staat daardoor
ook alleen. Ze kunnen niet met Houten of Nieuwegein samen. En dan de gemeente
Zederik. Dat is nog het meest bizarre verhaal. Een mooie gemeente, maar de laatste
jaren vergooid door een niet functionerende burgemeester die met zijn grote mond alles
kapot heeft gemaakt richting andere gemeenten. Niemand wilde meer met Zederik
praten. Daardoor bleef Zederik ook over. De drie gemeenten zijn dus het uitschot
geworden en daardoor tot elkaar veroordeeld. Dat is vreselijk jammer. Als Leerdam en
Zederik nog een beetje hun best hadden gedaan had het aansluiten bij Molenwaard en
Giessenlanden een veel betere optie geweest. En ja Vianen.....00it een verkeerde keuze
gemaakt, die moeten dan ook maar op de blaren zitten. Dit is ook een argument waarom
de Vijfheerenlanden ook nooit bij de provincie Utrecht moet gaan horen. Als er ooit weer
eens iets geks opkomt bij een aantal zogenaamde volksvertegenwoordigers krijgen we
weer zo'n discussie. Want dan is er nog steeds geen optie om te kijken naar gemeenten
over de Lek.

Conclusie: Gedwongen huwelijken zijn altijd verkeerd, dit huwelijk op voorhand
helemaal, omdat er voor de toekomst gelijk geen perspectief meer is.

Incompetent bestuur
De besluiten zijn nog niet eens bekrachtigd en uitgevoerd of 2 burgemeesters (Leerdam
en Zederik) en 2 wethouders (Leerdam en Zederik) stappen al op. Is dat nu behoorlijk
bestuur. Opstappen na een enorme verkeerde beslissing en zoveel mogelijk wachtgeld op
strijken. Nee, als je iets veroorzaakt moet je het ook oplossen. Dit geeft al aan dat dit
bestuur zeer incompetent was en nooit zulke beslissingen hadden mogen nemen. Als ze
lef hadden gehad, was gekozen voor een referendum, maar dat willen ze niet. De
uitkomst had namelijk vooraf al duidelijk geweest.
Conclusie: Een bestuur dat niet naar de bevolking wil luisteren, kan nooit zomaar
beslissingen nemen en daarna weglopen voor de gevolgen. Daarom moet alles blijven
zoals het is.
Herindelingsontwerp Vijfheerenlanden
Na veel gediscussieer heeft de provincie de opdracht gekregen om een
herindelingsontwerp te schrijven. Nou, daar ben ik erg van geschrokken. Ik kan het
rapport goed gebruiken voor een spreekbeurt van mijn kinderen, want ik hoef niet meer
op zoek in de historie. Daar is zo ongeveer het hele rapport aan gewijd. Waarvoor in
ieder geval mijn dank. Maar volgens mij is het daar niet voor bedoeld. Het rapport geeft
werkelijk op geen een vraag een antwoord. Er wordt geen een concreet voorbeeld
genoemd waarom Utrecht beter zou zijn. Het is beter voor het toerisme? Waarop
gebaseerd? Komen er nu opeens 15000 toeristen naar Ameide? Of 100000 bezoekers
extra voor het glasmuseum in Leerdam? Grote onzin natuurlijk, dit heeft niets met een
provincie te maken, maar gewoon of het mensen interesseert.
Als ik voor mijn werk een dergelijk rapport schrijf, moet ik dezelfde dag nog bij mijn
leidinggevende verschijnen die mij eens goed in de ogen kijk en vraagt of het goed met
mij gaat. Schijnbaar is dat bij de provincie Utrecht geen probleem, want daar wordt dit
rapport zonder blikken of blozen uitgebracht. Een fusie tussen gemeenten moet worden
benaderd als een fusie tussen bedrijven. Wat kost het, wat !evert het ons op, op welke
manier worden we er beter van? Niets daarvan is in dit rapport opgenomen. Als dit de
toekomst is, is het duidelijk dat de provincie Utrecht niet de beste provincie keuze is.
Conclusie: Een werkelijk lachwekkend rapport waaruit geen enkele conclusie of
verbetering kan worden getrokken. Op basis van dit rapport wordt niet duidelijk waarom
Utrecht beter is, daarom is het veel beter om bij Zuid-Holland te horen.
Inspreekavond
Op papier was het een heel goed idee om inspreekavonden te houden. Die in Zederik was
erg druk bezocht. Er werden tijdens de avond hele goede vragen gesteld, waarvan de
meeste door de gespreksleider niet werden onthouden en daardoor ook niet besproken
werden. Goede gespreksleider om moeilijke vragen te ontwijken. Dat is in ieder geval
goed gelukt. Daarnaast was er een mevrouw die vrijwel nergens antwoord op wist en een
zeer arrogante man, gaat gelukkig vertrekken, die allemaal antwoorden gaf op vragen
die niet gesteld werden. Kortom, geen reclame voor de provincie Utrecht.
Tijdens de avond kwamen zoals gezegd goede vragen, maar ik heb op geen enkele vraag
een antwoord gehoord. Wat !evert het ons op, dat kunnen we op dit moment nog niet
zeggen. Wat kost het ons dan, geen idee, dat kunnen we pas in 2019 beoordelen. En zo
nog vele andere vragen. Mijn inschatting was dat er ongeveer 97 procent van de
aanwezigen naar afloop nog zekerder wisten waarom Utrecht geen goede keuze was. En

die 3 procent, dat waren de bestuurders van de gemeenten. En weer werd er niet naar
de inwoners geluisterd.
Conclusie: De inspreekavond heeft Utrecht nog verder van de inwoners gezet en daarom
moeten we bij Zuid-Holland blijven.
Veiligheid
Aan het punt veiligheid wordt vrijwel in zijn geheel voorbij gegaan. Hieronder een aantal
voorbeelden waarom de keuze voor Utrecht voor de inwoners van Zederik en omliggende
gemeenten zeer slecht uitpakt:
Ambulance
De ambulancepost staat nu in Meerkerk. Op zich heeft deze niets met de
veiligheidsregio's te maken, maar wel met de alarmcentrale. Inwoners van Zederik
moeten bij een provinciewijziging contact opnemen met de meldkamer Utrecht. Deze
stuurt dan een ambulance uit Nieuwegein of moet naar Dordrecht/Rotterdam bellen om
de ambulance in Meerkerk te sturen. Ik twijfel of ik moet uitleggen dat hier kostbare
minuten verloren gaan, maar geef jullie het voordeel van de twijfel. En dat in een situatie
waarin elke minuut telt!
Brandweer
Als brandweer hebben we een uitgekiend systeem van posten en voertuigverdeling. Bij
overgang naar de provincie Utrecht gaat dat allemaal verloren. Hierdoor zullen er posten
en voertuigen verdwijnen uit de opschaling. Omdat een TS uit Vianen dan bijvoorbeeld
eerder gestuurd wordt dan een TS die dichterbij ligt, maar weer door een andere
alarmcentrale wordt aangestuurd.
Door de goede samenwerking en kennis binnen de verschillende brandweerposten is er
een enorm ons kent ons gevoel. Dit helpt enorm bij operationele inzetten. Door het
overgaan naar Utrecht verliezen we alle contacten tijdens oefeningen en bijeenkomsten.
Terwijl we met een inzet wel moeten samenwerken. Dit komt de veiligheid van de
inwoners niet ten goede.
Politie
De politie kent nu het gebied van binnen en buiten. Hebben een makkelijke aanrijdroute.
Het is te verwachten dat de politie Houten of Nieuwegein, ik weet niet bij welk district we
mogelijk komen, dit gebied nooit gaan kennen. De verwachting is dat de dienders niet zo
snel de brug overgaan om dan even een rondje te rijden door Zederik. Dat zit niet in het
systeem, daarom zullen er percentueel veel minder voertuigen in het gebied aanwezig
zijn dan nu. Daarnaast ligt Gorinchem dichterbij dan Houten of Nieuwegein, dus zijn de
aanrijdtijden sowieso een stuk korter.
Tienhoven
Tienhoven kennen we nu in Zuid-Holland en Utrecht. Bij een overgang naar Utrecht
liggen er dus 2 Tienhovens in de provincie Utrecht. Hierdoor ontstaan voor de inwoners
in beide plaatsen grote risico's. De kans is zeer groot dat de hulpverleningsdiensten naar
de verkeerde Tienhoven worden gestuurd.
Conclusie: De veiligheid van de inwoners van Zederik wordt significant slechter. Zelfs op
zo'n manier dat de vraag gerechtvaardigd is of dit wel veilig is en niet te veel slachtoffers
gaat opleveren. Blijven bij Zuid-Holland geeft deze problemen niet en het zal voor Vianen
zelfs verbeteren. Zuid-Holland is dus op het gebied van veiligheid de enige optie!
Uittredingskosten
In het rapport wordt vrij makkelijk omgegaan met de kosten. Er worden geen concrete
bedragen genoemd. Een vrij simpel rekensommetje leert dat Vianen ongeveer 6 %
uitmaakt van de regio Utrecht en Leerdam en Zederik ongeveer 17 % van Zuid-Holland

Zuid. Vrij logisch uit te rekenen is dat het uittreden van Leerdam en Zederik veel duurder
is dan het uittreden van Vianen in Utrecht. Daarnaast neemt Vianen aan veel minder
gemeenschappelijke regelingen deel dan Zederik en Leerdam. Dus het verschil zal nog
veel groter zijn uiteindelijk. En natuurlijk draagt de landelijke overheid ook 11 miljoen
euro bij. Ik kan op een briefje schrijven dat 11 miljoen niet de kosten dekt en dan nog.
11 miljoen euro voor 55000 inwoners. Dat is al 200 euro per persoon. Dat verdienen we
nooit meer terug, want alle economen zijn het er over eens dat schaalvergroting altijd
duurder is. De burgemeester wil meer verdienen, maar ook de wethouders, raadsleden,
directeur, onder directeur etc. Dus als er ergens al efficiency winst behaald kan worden,
wordt dat direct teniet gedaan door alle extra overleggen en vooral salaris verhogingen.
Het erge is dat nog niet in beeld is gebracht wat de kosten en baten zijn. Er kan dus ook
geen goede keuze gemaakt worden.
Conclusie: deze uittreding kost veel te veel geld. Iedereen weet dat, maar niemand zegt
het. Het rapport moet eerst een eerlijk, duidelijk en realistisch beeld geven voordat daar
beslissingen over genomen kan worden. Maar mijn economisch inzicht zegt, het kost te
veel om naar Utrecht over te gaan en Zuid-Holland is dus beter.
Niemans Beton
Vianen heeft een langlopende kwestie met Niemans beton. De claim loopt in de 40
miljoen. Vianen denkt er met een koopje van af te komen. Dit gaat niet lukken. Het is
dan ook fair dat de kosten van dit onbehoorlijk bestuur ook op de inwoners van Vianen
worden verhaald en niet ten koste gaan van de inwoners van Leerdam en Zederik. De
herindeling kan niet verder gaan voordat alle oude lijken uit de kast zijn en vooral
opgelost zijn. Jammer voor de inwoners van Vianen, maar dit kun je als provincie niet
laten gebeuren.
Conclusie: De problemen van de gemeenten Vianen en provincie Utrecht moeten eerst
opgelost worden voordat hiermee verder gegaan kan worden. Ook de provincie Utrecht is
hier debet aan. Dit geeft geen goede gevoelens voor de toekomst. Daarom is de keuze
voor de provincie Utrecht niet gerechtvaardigd.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over hoe u mijn
zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat voorleggen aan Provinciale
Staten?
Hoogachtend,
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GEBIEDSPLATFORM
Alblasserwaard - Vijfheerenlanden

Gedeputeerde Staten van Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Onderwerp: Zienswijze herindelingsontwerp Vijfheerenlanden

Groot Ammers, 25 januari 2016
Geachte dames/heren,
Hiermee vragen wij uw aandacht voor de signalen vanuit de achterban van het Gebiedsplatform over
de consequenties van bestuurlijke ontwikkelingen in de Vijfheerenlanden voor het maatschappelijk
middenveld.
In oktober 2015 hebben wij als Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden geadviseerd over
het proces om te komen tot gemeente Vijfheerenlanden. Ook hebben wij gedurende het jaar 2016
gesprekken gevoerd met de interprovinciale commissie Vijfheerenlanden. Het Gebiedsplatform
constateert dat er in haar achterban van 26 aangesloten organisaties geen draagvlak is om de
Vijfheerenlanden af te splitsen van de Alblasserwaard en dus van de Provincie Zuid-Holland. Tijdens
het proces is meer en meer duidelijk geworden dat de Vijfheerenlanden bij Provincie Zuid-holland zou
moeten blijven.
Sinds het ontstaan van de waterschappen van de Alblasserwaard (1277/1281) en de Vijheerenlanden
(1284) vormen beide een historische twee-eenheid die (tegen wil en dank) als meer dan 700 jaar sterk
op elkaar betrokken is.
De Vijfheerenlanden hebben samen met de Alblasserwaard dus al een lange ervaring op het gebied
van de waterdefensie. En is veelzeggend dat het beheersgebied van Waterschap Rivierenland tot op de
dag van vandaag nergens samenvalt met oorspronkelijk Utrechts grondgebied (zie kaartje).
De bestaande fysieke samenhang moet zwaar wegen, zeker op het gebied van de steeds belangrijker
wordende opgave van de waterveiligheid die zo sterk met fysieke factoren samenhangt. Dijken zijn
niet digitaal.

Natuurbeleid en beheer is op grond van de fysieke samenhang gebaat bij één bestuurslichaam.
Landschaps- en bewoningsgeschiedenis van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden vertaalden zich in
een samenhangend grondgebruik, sociale ontwikkeling en identiteit. Sociale duurzaamheid is gebaat
bij het handhaven van deze gegroeide eenheid.
Ruimtelijke kenmerken en beeldkwaliteitsaspecten in de Alblasserwaard-Vijheerenlanden verhouden
zich op een natuurlijke wijze tot elkaar en vormen een samenhangend verhaal. Het is een vorm van
sociale duurzaamheid als dit verhaal beleefd kan blijven en aan volgende generaties in de
Alblasserwaard-Vijfheerenianden kan worden doorverteld.
Daarnaast constateren we een tal van organisatorische en praktische belemmeringen als het gebied in
de praktijk met het beleid van twee provincies rekening dient te houden bij toekomstige
ontwikkelingen en projecten. Het werk van de maatschappelijke organisaties zal in de praktijk grote
nadelige gevolgen ondervinden als gemeente Vijfheerenlanden bij Utrecht hoort.
Aangezien het maatschappelijk middenveld cruciaal is voor het draagvlak voor de te maken keuzes,
vragen wij u de signalen vanuit de maatschappelijke organisaties serieus te nemen en af te zien van
een afsplitsing van gemeente Vijfheerenlanden van Zuid-Holland naar Utrecht.
Wij vertrouwen erop met deze zienswijze een bijdrage te hebben geleverd aan de inspraak en we zijn
gaarne bereid deze zienswijze nader toe te lichten.
Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden,

4ftligf
GEBIEDSPLATFORM
Alblasserwaard Vijfheerenianden

Wilgenweg 3, 2964 AM GROOT-AMMERS
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Gedeputeerde Staten van Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Zienswijze Herindelingsontwerp Vijfheerenlanden
Betreft:
Leerdam: 26 januari 2017

Geacht College,
In haar bestuursvergadering van 18 januari jl. heeft het bestuur van de Bedrijven Kring Leerdam
(BKL) stilgestaan bij het per 1 december 2016 ter inzage gelegde "Herindelingsontwerp Vijfheerenlanden".
Het bestuur van BKL vertegenwoordigt ca 75 bedrijven binnen de gemeente Leerdam, waarvan de
meesten zijn gevestigd op het bedrijventerrein Nieuw-Schaik.
Het bestuur van BKL kan zich vinden in het voornoemde herindelingsontwerp en de tijdens de betreffende informatieavonden gepresenteerde aanpak en toelichting.
Ondernemend Leerdam hecht er aan te benadrukken dat naar haar stellige overtuiging een positionering van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden binnen de provincie Utrecht de juiste keuze is.
Reden hiervoor is dat Vijfheerenlanden een logisch onderdeel vormt van de economische regio Utrecht
en binnen de U10 gemeenten een wezenlijke rol vervult/ kan vervullen als onderdeel van de economisch significante as Amsterdam - Eindhoven.
Mede hierdoor is het aannemelijk dat vitale kernen in de nieuw te vormen gemeente Vijfheerenlanden
naar de toekomst behouden blijven en/of in kracht zullen toenernen.
De in haar toelichting door gedeputeerde staten van Utrecht getoonde beleidsvisie en aanpak geeft
daarnaast vertrouwen dat het "gebiedseigen karakter" kan worden behouden en zo mogelijk van onderaf is te versterken, dit strekt tot voordeel van ook de Alblasserwaard-Vijheerenlanden regio.
Door de positieve benadering van grensontkennend samenwerken is het vertrouwen gevestigd dat zal
worden gewerkt in de richting van voor de regio meest passende samenwerkingsverbanden. Hierdoor
kan Vijfheerenlanden ook van (extra) rneerwaarde blijven voor de omliggende grensgemeenten en
blijft de sociale cohesie in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden regio behouden.
Het bestuur van BKL ondersteunt de ontwikkeling van een krachtige gemeente Vijfheerenlanden van
harte en wil zich, tezamen met de overige ondernemersverenigingen in het gebied, dan ook met raad
en daad zich hiervoor inspannen.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van BKL,

Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
TIenhoven, 26-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de
veiligheid in de regio af. Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem

dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook
zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht
gebracht.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
Ik woon in Tienhoven Z-H wat moet ik er zo achter zetten Utrecht zodat
iedereen denkt dat ik in dat smerige Maarssen woon.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,

1

Gedeputeerde Staten van Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Vianen, 24 januari 2017

Betreft: zienswijze VBVO inzake Herindelingsontwerp Vijfheerenlanden

Geacht College,
De VBVO client graag een zienswijze in aangaande de herindeling van de gemeenten Leerdam, Vianen
en Zederik. De VBVO is de Vereniging van Bedrijven in Vianen en Omstreken. De meeste leden zijn
gevestigd in Vianen, grotendeels op de bedrijventerreinen De Biezen, De Hagen en Gaasperwaard.
De VBVO staat in nauw contact met de gemeente Vianen. De VBVO maakt daarnaast onderdeel uit
van het regionaal orgaan Ondernemersoverleg Vijfheerenlanden. In dit orgaan spreken de betrokken
ondernemersverenigingen en wethouders van de drie gemeentes Vianen, Leerdam en Zederik over
de geplande fusie.
In de voorliggende periode is met de verschillende betrokkenen meermaals gesproken over het
samengaan van de genoemde gemeenten. De VBVO is hier een voorstander van. Het bedrigsleven in
vianen realiseert zich dat het ontwikkelen en continueren van goede dienstverlening aan
ondernemers alleen mogelijk is bij bepaalde schaalgrootte. Door de VBVO zijn een vijftal factoren
benoemd die belangrijk zijn voor het slagen van een fusie. Aan de hand van deze punten is deze
zienswijze opgebouwd.
Deregulering
De snellere afwikkeling van procedures is een belangrijk doel bij een fusie. Hierbij zijn korte lijnen
noodzakelijk zowel tussen ondernemers en gemeente maar ook met de provincie. Procedures
moeten echt eenvoudig worden en sneller kunnen worden doorlopen, zodat kansen tot groei
optimaal kunnen worden benut.
Flexibilisering Bedrijventerrein / Retail gebieden
De mogelijkheden op de bestaande bedrijventerreinen moeten optimaal worden benut. Geen
nieuwe regelgeving voor bestaande terreinen. Onder andere voor het ontwikkelen van
Retailmogelijkheden is flexibilisering van de bestaande regels nodig en moet aansluiting worden
gezocht bij de belangrijkste afzetgebieden. Regelgeving alsmede bestemmingsplannen moeten een
voedingsbodem zijn voor nieuwe ondernemingen, groei van bestaande ondernemingen en inspelen
op de marktontwikkelingen.
lnfrastructuur bedrijventerreinen
De voorziening van de bedrijventerreinen dienen op een hoog niveau te blijven cq gemaakt worden.
Belangrijk hierbij is onder andere de bereikbaarheid en de veiligheid. Zoals wellicht bekend behoren
de bedrijventerreinen in Vianen reeds jaren tot de meest veilige bedrijventerreinen en dit dient dan
ook te worden gewaarborgd in de nieuwe gemeente.

9

Leefbaarheid
Voor het behoud van de leefbaarheid is respect voor de huidige kernen belangrijk. Kleinschalige
woningbouw moet worden gestimuleerd. Het voorzieningsniveau moet minimaal gelijk blijven
waarbij onderwijs voor de economische ontwikkeling van zeer groot belang is. Voor zover onderwijs
niet georganiseerd kan worden in de eigen gemeente moet aansluiting worden gezocht met
onderwijsinstellingen in omliggende gemeentes. Dit gebeurt reeds met onderwijsinstellingen uit
Nieuwegein en Utrecht.
Meerwaarde Vijfheerenlanden
De meerwaarde van Vijfheerenianden uit zich in een gezond ondernemersklimaat met
aantrekkingskracht voor nieuwe ondernemingen en starters. Uitbreiding van de arbeidsregio en
ruimte voor ontwikkeling van kleine kernen.
Op basis van deze punten komt de VBVO tot de conclusie dat aansluiting bij de economische regio
Utrecht het meest logisch is en de meeste waarde zal kunnen creëren voor de ontwikkeling van onze
ondernemingen. Op verschillende punten vervult de regio Utrecht al een grote rol en zijn er al
samenwerkingsverbanden. Het uitbouwen van deze verbanden kan alleen maar als logisch worden
gezien.
Hierbij hoort de conclusie dat het voor de VBVO logisch is dat de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden
binnen de provincie Utrecht komt te liggen.
In het herindelingsontwerp Vijfheerenlanden geeft de provincie Utrecht een heldere visie en geeft
het voldoende vertrouwen voor de ontwikkeling van een gebiedseigen karakter enerzijds en
aansluiting bij de regio Utrecht anderzijds.
Wij achten het zeer beiangrijk om ook in de komende periode met u in gesprek te gaan om actief te
kunnen deelnemen aan enerzijds het uitbouwen van een ondernemend en economisch sterke regio
en anderzijds het verder uitbouwen van de werkgelegenheid. Wij staan dan ook voor een hechte en
doelmatige samenwerking waarbij op basis van gelijkwaardigheid de benodigde plannen worden
ontwikkeld en uitgerold.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geinformeerd te hebben en wensen u succes met de
verdere ontwikkelingen.

Met vriendeluke groet,
Het VBVO bestuur
Namenc rialp---
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Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

C 0 8 2 6. 01. 217

Leerdam, 24 januari 2017

Onderwerp: herindelingsontwerp toekomstige gemeente Vijfheerenlanden (zienswijze)
Geacht college,
Als SGP-fractie in de gemeenteraad van Leerdam willen wij graag met redenen omkleed aangeven
waarom de toekomstige gemeente Vigheerenlanden beter in de provincie Zuid-Holland kan worden
ingedeeld.
Wij geven er echter de voorkeur aan, om via een zienswijze van onze raad aan u onze bezwaren
tegen uw herindelingsontwerp kenbaar te maken, in plaats via een eigen zienswijze. De
zienswijzeperiode van acht weken die geldt voor een ieder, is nagenoeg verstreken. Het is nu nog
niet duidelijk welke inhoud de zienswijze van ons eigen gemeenteraad heeft, indien er al een
zienswijze zal worden ingediend
Daarom verzoeken wij u om voor onze fractie de indieningstermijn gelijk te stellen aan die van de
gemeenten en de provincie, zodat wij ons schrijven kunnen afstemmen op hetgeen in de raad van
Leerdam zal worden vastgesteld (naar verwachting op 23 februari).
Mocht u onverhoopt ons verzoek niet honoreren, wilt u dan wel een termijn stellen waarbinnen wij
onze zienswijze nader kunnen motiveren?
Hoogachtend.

SGP-fractie in de gemeenteraad van Leerdam
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Land- en Tuinbouw Organisatie Noord
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Het College van Gedeputeerde Staten van Utrecht
Postbus 80300
3508 TH UTRECHT

Datum:

26 januari 2017

Telefoonnummer:

088 - 888 66 66

Faxnummer:

088 - 888 66 60

Betreft

Herindelingsontwerp Vijfheerenlanden

Referentie: ZH/MvE/MvD/17.007

Geacht College.
In nauw overleg met de afdeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden van LTO Noord maken wij hierbij van de
gelegenheid gebruik een zienswijze op het herindelingsontwerp Vijfheerenlanden in te dienen.
Wij pleiten er in de voorliggende zienswijze voor om als gemeente Vijfheerenlanden aangesloten te blijven bij de
provincie Zuid-Holland. Omtrent deze gedachte komen de volgende onderwerpen aan de orde:
1. Gebiedsgrenzen
2. Organisatorische belemmeringen
3. Versnippering gebied
1. Gebiedsgrenzen
Geografisch, historisch en praktisch gezien vormen de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden een eenheid. Kijkend
naar de ligging tussen rivieren en de Diefdijk vormt het geheel een (schier)eiland, wat geografisch gezien min of
meer een afgesloten eenheid vormt. Het gebied, bekend als dijkhng 16, is een uniek gebied in Nederland, waar de
invloed van het (hoog)water van de rivieren (Lek, Waal/Merwede) en de invloed van de zee bij elkaar komen.
Voor de agrarische sector in West-Nederland is het een van de belangrijkste veehouderijgebieden. Deze sector is
van grote economische waarde voor de regio. Daarnaast is de grondslag en het gebruik van de gronden in het
hele gebied over het algemeen hetzelfde, overwegend melkveehouderij en fruitteelt.
2. Organisatorische belemmeringen
Organisatorisch is het moeilijk te werken in een gebied met twee provincies, dit geldt niet alleen voor de afdeling
van LTO Noord maar ook voor legio andere maatschappelijke organisaties. De omgang met verschillend beleid
zorgt ervoor dat er minder efficient gewerkt kan worden en er veel dubbel werk verricht zal worden.
Wij noemen een aantal voorbeelddossiers:
Het faunabeleid: op het ene perceel mag een andere bestrijding van schadelijk wild worden toegepast dan op
een ander perceel.
Vrijwillige kavelruil: het ruilen over twee provincies in één aangesloten gebied bemoeilijkt de kavelruil.
Agrarisch natuurbeheer: verschillend beleid op aaneengesloten percelen.
Waterhuishouding: de watergangen, -berging en het -afvoersysteem zijn van groot belang in dit gebied, dit kan
niet optimaal beheerd worden met divers beleid voor het waterschap.
Subsidieregelingen: aanvragen dienen bij beide provincies ingediend te worden.
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Voor veel percelen zal ook gelden dat de provinciale grens dwars door een perceel ligt, wat de situatie onwerkbaar
maakt voor de betreffende grondeigenaren/-gebruikers.
3. Versnippering gebied
Door de huidige onzekerheid en mogelijke toekomstige keuze voor samenvoeging met de provincie Utrecht treedt
er nu al versnippehng op, terwijI juist de brede samenwerking bevorderd zou moeten worden. De zuidrand van het
gebied (Hardinxveld, Papendrecht, Sliedrecht en Alblasserdam) focust zich op de Drechtsteden. Als Zederik en
Leerdam wegvallen, blijven Molenwaard en Giessenlanden over. Op de lange termijn is dit gebied te klein om goed
te kunnen functioneren, niet alleen agrahsch en economisch gezien maar ook ten aanzien van de punten benoemd
in paragraaf 2 en als veiligheidsregio (bijv. politie). Voor onze organisatie lijkt het dan logisch om gezamenlijk met
het noordelijke gebied op te trekken. Echter, uit ervaring is gebleken dat er nauwelijks of geen toekomst is voor
deze samenwerking.
Samenvattend leidt de keuze voor de hehndeling naar de provincie Utrecht zowel economisch als organisatorisch
tot negatieve gevolgen. Wat betreft de agrarische sector zou één plattelandsgemeente AlblasserwaardVijfheerenlanden de beste oplossing zijn.

Tot slot hebben wij tot onze spijt ervaren dat het maatschappelijk middenveld niet of nauwelijks betrokken en
gehoord is in het hele proces rondom de herindeling. Wij zijn van mening dat er draagvlak gecreëerd dient te zijn
onder de bewoners en maatschappelijke organisaties om een mogelijke herindeling een succes te laten worden.
Mocht tegen beter weten in uiteindelijk gekozen worden voor de herindeling naar de provincie Utrecht, dan bevelen
wij aan te kiezen voor geografische grenzen zoals het Merwedekanaal en de Zouwe. Dit zal de werkbaarheid
bevorderen in plaats van gebruik te maken van de huidige grillige grens tussen Zederik en Giessenlanden.
Wanneer dit wenselijk is. lichten wij onze inspraakreactie graag nader toe.

Hoogachtend,

2
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Aon: Gedeputeerde Staten van Utrecht
Onderwerp: zienswijze herindelingsontwerp Viffheerenlanden
Datum: 26 januari 2017

Geachte heer/mevrouw,
Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, een collectief van agrariërs dat op grote schaal agrarisch
natuur- en landschapsbeheer uitvoert in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, heeft kennisgenomen
van het Herindelingsontwerp Vijfheerenlanden. Naar aanleiding van dit ontwerp, wil het enkele
opmerkingen plaatsen.
Het collectief, en ook de onderliggende agrarische natuurverenigingen, waren in het voortraject
graag betrokken geweest bij de planvorming. Het vertegenwoordigt honderden agrariërs en vele
burgers in het landelijk gebied, en ondervindt dus de grote gevolgen die de herindeling
onmiskenbaar zal hebben.
De Alblasserwaard/Vijfheerenlanden vorrnen al lange tijd een eenheid, in zowel geografisch, sociaal
als historisch perspectief. Ook ecologisch en landschappelijk gezien vormen beide waarden, hoewel
er plaatselijk verschillen zijn, een eenheid. Dit wordt nog versterkt door de natuurlijke grenzen
rondom het gebied. In de loop der jaren heeft het gebied zich ontwikkeld tot een vooraanstaand
melkveehouderijgebied, waarbij het karakteristieke (slagen)landschap behouden is gebleven. Binnen
dit gebied neemt het agrarische natuur- en landschapsbeheer, waaronder het weidevogelbeheer,
een belangrijke plaats in. Het draagvlak bij de agrariërs om deel te nemen aan enige vorm van
agrarisch natuur- en landschapsbeheer, is zeer groot, evenals de aandacht en inzet voor
karakteristieke landschapselementen, zoals grienden, hoogstamboomgaarde •c»i knotbomen.
Het grootste deel van het werkgebied van het collectief ligt momenteel in de provincie Zuid-Holland.
Een klein deel (gemeente Vianen) ligt in de provincie Utrecht. In het Herindelingsontwerp
Vijfheerenlanden wordt er van uitgegaan dat de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden deel gaat
uitmaken van de provincie Utrecht. Het collectief is van mening dat de gevolgen hiervan ernstig
worden onderschat.
De voorkeur van het collectief gaat ernaar uit dat de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden deel gaat
uitmaken van de provincie Zuid-Holland, zodat voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in de
Alblasserwaard/Vijfheerenlanden één plan/regeling geldt. Het agrarisch natuur- en
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landschapsbeheer zal door het collectief anders (blijvend) moeten worden afgestemd op de
natuurbeheerplannen van de beide provincies, die inhoudelijk van elkaar verschillen.
De grens tussen de beide provincies zal in veel gevallen dwars door de percelen van de deelnemende
bedrijven heen lopen, waardoor die te maken krijgen met verschillende plannen/regelingen.
Bovendien zullen de kerngebieden voor weidevogels, die een ecologische eenheid vormen in het
leefgebied open grasland, worden doorsneden, waardoor aparte, kleinere kerngebieden ontstaan
met een eigen benadering en voorwaarden (ook op bedrijfsniveau). Dit kan voor de deelnemende
bedrijven tot onwerkbare situaties leiden, en dus het draagvlak -en daarmee de ecologische
effectiviteit- voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer ondermijnen. Het zal, ook voor het
collectief, extra kosten met zich meebrengen, waardoor de efficiëntie afneemt.
Per 1 januari 2016 is -om de effectiviteit en efficiëntie te bevorderen- een nieuw stelsel voor
agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) van start gegaan. De beschikkingen lopen tot en met
31 december 2021. Als de provinciegrenzen gedurende deze periode wijzigen, kan dit tot grote
aanpassingen leiden van hetgeen is beschikt door de beide provincies (Utrecht en Zuid-Holland), en
op grond waarvan overeenkomsten zijn aangegaan met de deelnemers. Het collectief pleit er dan
ook voor om de reeds afgegeven beschikkingen gedurende de looptijd, dus tot en met 31 december
2021, te respecteren, om te voorkomen dat er onwerkbare situaties ontstaan en ecologische doelen
worden geschaad.
Samenvattend:
-

houd bij de herindeling rekening met de ecologische effectiviteit en economische efficiëntie van

-

voor Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden gaat de voorkeur ernaar uit dat de nieuwe

het agrarisch natuur- en landschapsbeheer;
gemeente Vijfheerenlanden deel gaat uitmaken van de provincie Zuid-Holland, zodat voor het
agrarisch natuur- en landschapsbeheer in de Alblasserwaard/Vijfheerenianden één plan/regeling
geldt;
-

respecteer de bestaande afspraken, zoals die in de reeds afgegeven beschikkingen voor het
agrarisch natuur- en landschapsbeheer zijn vastgelegd.

Met vriendelijke groet,

GebiedscoOrdinatie
Benschop:
Den Háneker:

pagina I 2

Geachte College van gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht,
Nog nooit eerder een zienswijze ingediend maar in dit geval is een zienswijze wenselijk, aangaande het proces
van herindeling c.q. provinciekeuze van de nieuw te vormen gemeente Vijfheerenlanden. De voorgestelde
keuze voor de provincie Utrecht is een té fundamentele keuze om zonder zienswijze voorbij te laten gaan. Als
inwoner van de gemeente Giessenlanden en als raadslid vind ik van het proces en de voorgestelde
provinciekeuze een aantal dingen, welke ik hierna volgend met u zal delen aan de hand van een aantal citaten
uit het Herindelingsontwerp Vijfheerenlanden.
`Grens ontkennend samenwerken en 'onvoldoende realistisch kwalitatief beeld van de gevolgenl?
Om te beginnen ben ik geen voorstander van de term 'grens ontkennend samenwerken', omdat hiermee het
probleem van bestuurlijk onvermogen in de regio en de gevolgen daarvan voor de ambtelijke en
bestuurskracht worden toegedekt. Daarnaast wordt in het ontwerp gesteld dat 'de kwaliteit van
dienstverlening en taakuitoefening niet in het geding is' bij de keuze/ overgang naar Utrecht als provincie. Dit
waag ik te betwijfelen en vind ik opportunistisch, zeker wat betreft het veiligheidsaspect/ samenwerking
hulpdiensten/ ontvlechting huidige samenwerking(sverbanden) etc.
Dit lijkt helemaal niet voldoende te zijn onderzocht dus waarom wordt deze stelling betrokken?
Komt mij op deze manier niet geruststellend over, mocht dat de bedoeling zijn.
Een ander heel belangrijk, zorgwekkend citaat waar ik graag de aandacht op wil vestigen is: Het
'
is in deze fase
van het proces (bestuurlijk) complex om een realistisch kwalitatief beeld te krijgen van de gevolgen van
ontvlechtingen...

Dat kan zo zijn. lk kan me er alles! bij voorstellen, geloof het gelijk. Maar dan is het logisch

de fusiedatum/ provinciekeuze uit te stellen totdat dit wel duidelijk is! Lijkt mij? Zolang de betrokken drie
gemeenten èn de omliggende gemeenten die te maken krijgen met de (financiële) gevolgen van uittredingen
binnen gemeenschappelijke regelingen etc. niet goed helder hebben hoe dat plaatje er (ongeveer) uitziet, kan
niet worden gesteld/ verwacht dat een juiste, goed onderbouwde keuze wordt gemaakt. Ter illustratie: ik
begrijp totaal niet dat dit op pagina 38/39 van het herindelingsontwerp maar zo summier aan de orde komt.
Het is van belang (verwachte) frictiekosten en andere organisatieaspecten in beeld te hebben. Hoe kan het dat
hier zo weinig aandacht aan wordt besteed in het herindelingsontwerp? En, hoe kan het dat zelfs de Provincie
hier relatief weinig tot geen uitwerking aan heeft gegeven? lk wil u nadrukkelijk meegeven dat zorgvuldigheid
in dit proces, vele malen belangrijker is, dan tijdigheid! Op uitstel van herindeling Vijfheerenlanden zit niemand
te wachten, maar de gevolgen daarvan zijn minder verstrekkend dan de gevolgen van (voor zowel de drie
gemeenten Vijfheerenlanden áls de omliggende gemeenten waaronder Giessenlanden) onvoldoende
zorgvuldigheid.
Consequenties van keuze voor provincie Utrecht
Bestuurskracht en evenwichtige regionale verhoudingen. Hier valt zo vreselijk veel over te zeggen, met
betrekking tot de regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden. Bestuurskracht en de discussie over evenwichtige
regionale verhoudingen is al jaren een probleem c.q. discussiepunt. Herindeling van Vijfheerenlanden hangt
onverkort samen met de (bestuurlijke) situatie in de rest van de regio, lees Alblasserwaard. Het is niet voor niks
regio 'Alblasserwaard- Vijfheerenlanden'. Dat nu gekozen lijkt te worden voor een doorsnijding van de regio AV
met nota bene een provinciegrens, lijkt mij niet bijdragen aan oplossing van de (bestuurlijke) problemen die
spelen en de complexe inhoudelijke opgaven waar gemeenten voor staan. Dat de IPC in dit kader niet tot een
directe oplossing kwam, verwonderde dan ook niet. De bestuurlijke situatie in deze regio is complex.

Er is verdeeldheid binnen de gemeenteraad van Zederik en Leerdam aangaande de provinciekeuze. Uit
zienswijzen van aangrenzende gemeenten blijkt ook dat de keuze voor Utrecht niet gewenst is.
Misschien is het wijs om als provincie en/ of Rijk eens goed onderzoek te doen naar de meest wenselijke optie
qua provinciekeuze maar ook naar de breedte van de herindeling, waarbij dus niet alleen gekeken wordt naar
de drie gemeenten die nu Vijfheerenlanden gaan vormen, maar ook naar de Alblasserwaard. Zou een
gemeente Alblasserwaard- Vijfheerenlanden (mèt Vianen dus) gelegen in Zuid-Holland niet de beste optie zijn?
lk denk het wel. De meest werkbare, haalbare en betaalbare voor alle gemeenten, bovendien. Het is prachtig
dat men in Den Haag het standpunt inneemt dat 'herindelingsprocessen van onderop moeten komen maar
soms heeft dat zijn grenzen.
1 gemeente Alblasserwaard- Vijfheerenlanden: Vianen terug in Zuid- Holland

Terugkomend op Vianen, die gemeente behoorde ooit in Zuid-Holland. En zou er mijns inziens, gezien
bovenstaande stelling gewoon in terug moeten/ kunnen komen. Dit doet meer recht aan het geografisch
perspectief, onderlinge cultuurhistorische verbondenheid en noodzaak om samen sterk op te trekken richting
Den Haag. Dat bestuurlijk AV deze optie nagenoeg onmogelijk heeft gemaakt, is een ontzettende gemiste kans.
Economische argumenten die vooral worden opgevoerd door voorstanders van keuze voor Utrecht of
anderszins naar aanleiding van het herindelingsontwerp, zijn wat mij betreft retatief en voortkomend uit
subjectieve interpretatie. Dat het voor Vianen logisch is te willen kiezen voor Utrecht, vooral gezien de
(huidige) structuren en economische binding begrijp ik, inwoners zijn veelal die kant op gericht en/ of
afhankelijk van voorzieningen aldaar. Maar juist de economische as/ verbinding/ werkgelegenheid die richting
Utrecht gevonden wordt, zal door een provinciekeuze voor Zuid-Holland minder beïrivloed worden en is dus
minder van steekhoudend in relatie tot de provinciekeuze, lijkt mij? Werkgelegenheid wordt sowieso die kant
op gevonden, loOs van bestuurlijke context. En juist op dat vlak kan prima samengewerkt worden zonder dat
herindeling daar een must voor is. De gevolgen voor Zederik en Leerdam van een keuze voor Utrecht, lijken mij
vanuit sociaal- maatschappelijk en economisch oogpunt relatief groter? Dus waarom het voorstel te kiezen
voor Utrecht? Heeft Vianen dan (of de grootste partij in de drie gemeenten die voor Utrecht is) simpelweg
meer in de melk te brokkelen?
Consequenties voor aangrenzende gemeenten zeker Giessenlanden

Dat vertrek van de gemeenten Leerdam en Zederik uit de regio AV grote, complexe, financiële gevolgen zal
hebben voor de regio c.q. gemeenten Gorinchem, Giessenlanden en Molenwaard, is evident. In het
voorliggende herindelingsontwerp komt dit onvoldoende of zelfs helemaal niet naar voren. Dat in het
herindelingsontwerp wordt gesteld dat ' er géén zwaarwegende argumenten zijn die provinciekeuze voor
Utrecht beletten' is daarom mijns inziens een niet beargumenteerde stelling en stuitend. lk vraag mij af in
hoeverre dat is onderzocht en op basis waarvan deze stelling wordt betrokken. Provinciekeuze voor Utrecht zal
namelijk wel degelijk zwaarwegende (financiële en andere) consequenties hebben voor de gemeenten in de
Alblasserwaard maar ook voor met name Leerdam en Zederik.
Lang verhaal kort: het voorliggende herindelingsontwerp met daarin de genoemde provinciekeuze voor

Utrecht komt onvoldoende sterk inhoudelijk onderbouwd en overtuigend over. Ook het draagvlak voor die
keuze, binnen de betrokken gemeenteraden lijkt (mij te) kwetsbaar. Ook gemeenten in de Alblasserwaard
vinden Zuid- Holland wenselijker. Daarom wellicht zinvol om uw keuze te heroverwegen?
lk wil u verzoeken zorgvuldigheid hoger in het vaandel te dragen don tijdigheid. Haastige spoed is zelden goed.
Uiteindelijk komen de gevolgen/ kosten altijd op conto van de burger.
Hoogachtend,

zienswijzen5h1
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

donderdag 26 januari 2017 17:13
zienswijzen5hl
Zienswijze provinciekeuze gemeente Vijfheerenlanden

Hierbij wil ik aangeven het oneens te zijn met de provinciekeuze, zoals die door de colleges van de 3 huidige
gemeenten, aangegeven is. Als ondernemer in de gemeente Leerdam voel ik me niet serieus genomen, als ik in de
stukken steeds lees, dat de ondernemers en bedrijven graag naar de provincie Utrecht willen. Zelf heb ik bij veel
gesprekken hierover gezeten. Het punt is, dat ondernemers niet van het standpunt van hun wethouder durven
afwijken. Men heeft de wethouder economie, en dus het hele college, hard nodig voor vergunningverlening,
uitbreiding, goede locatie enz.
Omdat de bedrijven gebaat zijn bij een goede verhouding met de gemeente en het college, is logisch dat men het
collegestandpunt aanhoudt. Dit als argument gebruiken in de stukken over provinciekeuze, is niet juist.
Groet,
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Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Ameide, 26-1-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland
(zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben
het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op
te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor
heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de
Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de bevolking van beide gebieden heeft
veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst.
Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in
deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor
burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor
de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een
blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de
AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het
is dan logisch dat de ene gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee
gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van
het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande
samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de Utrechtse
samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee
andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken
kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen
voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er
niets voor om te stemmen voor en bestuurd te worden door het
provinciebestuur van Utrecht.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap
Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige Utrechtse gemeente in het

gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur
juist eenvoudiger als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie
Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden in ZuidHolland komt te liggen.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en
Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is.
Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies.
Denk bijvoorbeeld aan een fusie tussen de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden met de
gemeenten Nieuwegein en/of Ijsselstein. Ik wil dat we met het oog op de
verschillen, op afstand blijven, om hier niet in meegezogen te worden. Ik
wil daarom de nieuwe gerneente in Zuid-Holland.
Van vroeger af aan heeft het dorp Ameide waarin ik woon bij Zuid-Holland
gehoord. Ik ben een natuurliefhebber en ga vaak te paard of te voet op pad
in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Kijkend naar de natuur, de
dorpen, de mentaliteit van de mensen die hier wonen, cultuur/ gebruiken,
etc. past de gemeente Zederik waarin Arneide ligt, niet bij de provincie
Utrecht. Op een kaart is het gemakkelijk om de provinciegrenzen te
verleggen, in de praktijk is het niet zo gemakkelijk. Een van de
argumenten die al gegeven zijn, is dat de Lek een natuurlijke barriere
vormt. Ik denk dat dit in de praktijk ook echt zo is. Vianen is al eerder naar
Utrecht overgegaan, maar is een heel andere gemeenschap dan gemeente
Zederik. Vianen was al meer verstedelijkt en rneer georienteerd op
Utrecht, de gemeente Zederik is een agrarische gemeente en heeft veel
banden met omliggende gemeenten, zoals Molenwaard en Giessenlanden.
Deze band bestaat niet rnet bijvoorbeeld plaatsen als Maarsen, Zeist/
Driebergen etc in de provincie Utrecht. Omdat Ameide op de grens van de
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden ligt, vind ik de overgang van de
Ablasserwaard naar de Vijfheerenlanden een veel minder grote
gebeurtenis dan de overgang naar de provincie Utrecht. Net buiten het
dorp ligt het prachtige natuurgebied de Zouweboezem/ polder Achthoven
van het Zuid-Hollands Landschap. In deze polder is meer van de natuur
van de Vijfheerenlanden te zien, met grienden en populierenbos, dan het
weidse open landschap van de Alblasserwaard. Tot nu toe was de
Vijfheerenlanden bij wijze van spreken een "goede buur" en daarom is het
gemakkelijker zelf bij deze streek te behoren. Provincie Utrecht is echter
te verschillend voor een dagelijkse goede omgang en kan daarom beter

een goede buur blijven. Waar ik me vooral zorgen over maak, is de invloed
die de nieuwe regelgeving op de langere termijn zal hebben op het
dorpsleven, bedrijven in de regio waar veel bewoners hier een baan
hebben, toename van bebouwing en lichte verstedelijking in plaats van
behoud van het dorpsgezicht. Er is natuurlijk nog veel meer over te zeggen
waarom de overgang van Zuid-Holland naar Utrecht een ingrijpende
overgang zou zijn en waarom dit niet door iedereen gewenst is. Ik hoop dat
de Gedeputeerde Staten de moeite wil nemen om verder te kijken dan
bestuurlijke of economische belangen, maar naar alle aspecten van het
wonen in deze streek wil kijken en het belang van de bewoners voorop wil
stellen.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over
hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat
voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,
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Tienhoven, 26 jan 1 7

Aan Gedeputeerde Staten van Utrecht.

Geacht college,

Gisteren heb ik bijgaande zienswijze 51-11, per mail naar u toegestuurd.
Daar ik op dit moment niet de zekerheid dat deze is aangekomen, zend ik de
zienswijze nog een keer per post.
In het gisteren gemailde exemplaar waren op de laatste bladzijde in de eerste zin
2 typefoutjes geslopen.
In bijgaand exemplaar zijn deze gecorrigeerd.
Met. vr. groet,

Geacht college,
Hierbij brengen wij onze zienswijze c.q. bezwaren naar voren inzake het
ontwerp herindeling Vijffieerenlanden.
Over het fuseren van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik werd enkele
jaren gepraat op bestuurlijk niveau en tussendoor werd de bevolking
geraadpleegd. De bevolking liep er niet warm voor. De herindeling was al jaren
een steeds terug kerend fenomeen. Vanwege de decentralisatie van rijkstaken
naar de gemeenten, voelde men wel aan dat het samengaan van kleinere
gemeenten daardoor vereist was om die taken te kunnen uitvoeren. Men legde
zich neer bij het fuseren. Wel vroeg men zich af waarom de kleine gemeenten in
de Alblasserwaard en Vijtheerenlanden niet één grote plattelands gemeente
zouden kunnen vormen, genaamd de Waardlanden.
Met name de gemeenten Giessenlanden en Zederik wilden niet samengaan met
de binnenwaardgemeenten (inmiddels Molenwaard). Giessenlanden en Zederik
wilden persé zelfstandig blijven. Toen de nieuwe gemeente Molenwaard was
ontstaan (waarbij in het begin ook Giessenlanden was betrokken doch zich later
terugtrok) bleven er nog drie (kleine) gemeenten over, n.l. Giessenlanden,
Leerdam en Zederik. Giessenlanden overwoog haar positie en ging opnieuw
contact leggen met de inmiddels ontstane nieuwe gemeente Molenwaard.
Zederik bleef halsstarrig en werkte inmiddels op een aantal terreinen met
Leerdam samen en zo groeide men met Vianen bestuurlijk naar elkaar toe. Men
was als het ware tot elkaar veroordeeld. Door de (rechtlijnige en halsstarrige)
opstelling was Zederik in een positie gekomen dat er niets anders op zat dan
maar te gaan fuseren met Leerdam en Vianen. Was Zederik wellicht bang voor
gezichtsverlies om toch nog eens met Molenwaard te gaan praten zoals
Giessenlanden dat deed??
Vele inwoners, zeker in de dorpen Ameide, Meerkerk en Tienhoven, denken er
wel zo over en hebben dat meerdere malen aan raadsleden laten weten. Doch
voor hen was dit een gepasseerd station ook al had de raad nog niet het
definitieve besluit tot fusie genomen. De voorbesprekingen en de daarin
gemaakte afspraken waren al zover dat voor hen in feite de beslissing al was
genomen. De burger was al lang zover niet. Immers die voorbesprekingen en
onderhandelingen vinden plaats buiten het zicht (en daarmee zonder
medeweten) van de burger. Voor de burger wordt het pas wat concreter wanneer
de raad in het openbaar hierover gaat beraadslagen en vervolgens een beslissing
neemt. Dan gaat de burger (helaas) pas goed nadenken over wat de herindeling
voor hem kan gaan betekenen.
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10 november 2016 namen de raden van drie betrokken gemeenten elk
afzonderlijk het besluit om te gaan fuseren en over te gaan naar de provincie
Utrecht. In de laatste paar maanden voor die datum werd de overgang naar
Utrecht pas de burger bekend. Toen pas (of soms helemaal niet) gingen de
politieke partijen met hun leden (kiezers) overleggen. Er was een (grote)
politieke partij in Zederik die dat deed 2 weken voorafgaand aan de datum 10
november j.l. De ledenvergadering van die partij was hierover zeer verbolgen en
adviseerde overduidelijk en nagenoeg unaniem de fractie nadrukkelijk niet in te
stemmen met de overgang naar de provincie Utrecht. Ondanks de grote nadruk
en oproep aan de fractie, legde deze de oproep van de leden/kiezers naast zich
neer en stemde in de raad van Zederik voor overgang naar Utrecht. Over
democratic gesproken. Uiteindelijk stemde de raad van Zederik toch tegen de
overgang. Ook in Leerdam stemden 5 leden tegen de provincie overgang. Aileen
Vianen koos voor Utrecht. Men behoorde al tot die provincie.
In de door de provincie Utrecht belegde informatie avond op 20 december j.l. in
Ameide ( 120 à 150 aanwezigen!!!!) werd het ongenoegen onder de inwoners
duidelijk. Er was geen mens die zich uitsprak voor de provincie Utrecht!!!
Men vond het heel vreemd dat de provincie Zuid-Holland op deze avond niet
vertegenwoordigd was.
Ook tijdens die voorlichting werd niet duidelijk welke voordelen die overgang
had. De Utrechtse regio zou dynamischer en innovatiever zijn en de beste
mogelijkheden bieden voor de realisatie van bestuurlijke en economische
ambities. Welke dat zijn, dus concrete benamingen, werden en zijn nog steeds
niet duidelijk. Er was geen enkel begrip voor die argumenten. De aanwezigen
voelden zich zeer miskend, niet serieus genomen, nu men pas werd
geïnformeerd over de overgang naar Utrecht nadat de drie raden daartoe al
hadden besloten!!!. Waarom heeft men de bevolking niet eerder geraadpleegd of
hun mening gevraagd via een referendum of enquéte, was de vraag van de
aanwezigen. Daar voorziet de procedure niet in en we voelen er ook niet voor,
was het antwoord. Het antwoord zou vollediger cen eerlijker zijn geweest
wanneer gezegd zou zijn dat de afzonderlijke gemeenten dat alsnog zouden
kunnen doen. Heel duidelijk kwam de mening naar voren dat de Alblasserwaard
en de Vijtheerenlanden niet uit elkaar moeten worden gehaald. Met name werd
naar voren gebracht dat Zederik veel beter met Giessenlanden en Molenwaard
één gemeente zou moeten worden. Zeker de dorpen Ameide, Meerkerk en
Tienhoven. Men suggereerde zelfs deze dorpen maar te ontkoppelen van de
nieuw te vormen gemeente Vijfheerenlanden.
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In de toelichting op het ontwerp wordt gesteld dat recht wordt gedaan aan de
voorkeur van de gemeenten én het uitgangspunt voor herindelingen dat deze
zoveel mogelijk van onderafmoeten komen en in lijn zijn met de democratische
beginselen. Het is duidelijk dat aan dat laatste heel wat mankeert. Het
procedurelijstje wordt afgevinkt en aan het eind ná genomen beslissende stappen
mag de burger nog wat zeggen. Dit is toch niet van onderaf doch top down!!
De meeste kansen liggen op enkele terreinen in het Utrechtse.
Welke dat zijn worden niet benoemd, wel noemt men enkele container
begrippen zoals : verbetering bestuurlijke positie, economische groei gericht op
innovatie enz. Vage en niet concrete begrippen.
In deze herindelingsprocedure wordt voorbij gegaan aan het heden dat wordt
ontkoppeld van het verleden. In dat verleden is nu juist de kracht en het eigen
van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden gevormd.
De Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden zijn al eeuwen één gebied, één regio,
waarin men op vele terreinen nauw met elkaar samenwerkt. Er bestaan hechte
samenwerkingsverbanden, regelingen, overeenkomsten enz. op diverse terrein.
De samenhang en de saamhorigheid is groot. Daardoor zijn al die verbanden
ontstaan en werken ook goed. De cultuur van de streek, de geaardheid van de
bevolking spelen daarin een heel grote rol. Men weet wat men aan elkaar heeft,
men verstaat elkaars taal. Mensen van elders die zich in de streek vestigen,
passen zich snel aan.
Die éénheid met alleen maar praktische grote voordelen voor de burger, dreigt
nu uit elkaar te worden gescheurd. Niet alleen tegen de wens van de bevolking
doch zonder aanwijsbare voordelen voor de dorpen en de bewoners.
Het gaat nog verder, want ook omliggende gemeenten waarmee nu diverse
verbanden bestaan (Molenwaard. Gorinchem enz.) en nauw samen wordt
gewerkt worden in hun belangen getroffen nu een deel van het gehied wordt
geamputeerd en zij partners verliezen.
Eén grote plattelandsgemeente (Waardlanden) is ook een krachtige
gesprekspartner voor de grotere (industriële) gemeenten aan de Zuidkant, zoals
Gorinchem, Hardinxveld, en de Drechtstreden. Zo'n grote plattelandsgemeente
is een goede buffer en bewaker van de groene en agrarische Alblasserwaard en
Vijfheerenlanden met zijn prachtige natuur en polderlandschap.
Samenvattend kan gesteld worden:
I. dat dit plan niet het draagvlak heeft bij de bevolking, in tegenstelling tot wat
de raden uitstralen:
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2. de democratisch middelen (b.v.. referendumienquète) zijn onvoldoende
gehanteerd en niet gesproken kan worden dat dit plan van onderaf is ontstaan;
3. geen rekening is gehouden met goed werkende bestuurlijke relaties in het
gehele gebied en hierdoor niet alleen de belangen van de nieuw te vormen
gemeente en haar inwoners worden geschaad, doch ook die van de gemeenten
waarmee nu samen gewerkt;
4. niet concreet wordt genoemd welke de voordelen zijn van de provincie
overgang:
5. er onvoldoende oog is voor de belangen van het platteland door het gebied te
verknippen in een Utrechts deel (Vijfbeerenlanden) en een Zuid-Hollands deel
(Alblasserwaard), terwijl dit eeuwenlang één samenhangend en saamhorig
gebied is met een zelfde cultuur;
6. dat ter bescherming van dit gebied één grote plattelandsgemeente vereist is als
tegenhanger en krachtdadige gesprekspartner voor de omliggende grotere
( industriële) gemeenten.
Wij verzoeken u deze zienswijze/bezwaren te betrekken bij uw definitieve
voorstel.

Tienhoven, 25 jan 17.
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Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Lexrnond, 27-1-2017

Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland (zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden
in de provincie Utrecht komt te liggen. Ik ben het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het
herindelingsadvies op te nemen dat nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor heb ik
de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de Alblasserwaard (de AV-regio).
Ook de bevolking van beide gebieden heeft veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis
en godsdienst. Het is belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in deze
gebieden nauw blijven samenwerken, zoals dat al jaren gebeurt. Voor burgers en besturen is er over en
weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik zie daarom
graag een blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen als de AV-regio binnen
één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het is dan logisch dat de ene
gemeente uit Utrecht zich aansluit bij de twee gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere
om de kosten van het losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande samenwerkingsverbanden.
Om Vianen los te maken van de Utrechtse samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van
de twee andere gemeenten uit hun samenwerkingsverbanden want één losmaken kost minder dan twee
losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt kiezen voor Zuid-Holland.
Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht. Daarom voel ik er niets voor om te stemmen
voor en bestuurd te worden door het provinciebestuur van Utrecht.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de veiligheid in de regio af.
Naar verwachting wordt de politiepost Gorinchem dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere
afstand zit. Het is ook zorgelijk dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt
bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk onder uw aandacht gebracht.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Vianen is pas
in 2002 in Utrecht gebracht, terwijl Zederik en Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik
vind dat de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de
ontwikkeling van de economie in Utrecht, zoals in Vianen nu al te zien is. Ik wil daarom de nieuwe
gemeente in Zuid-Holland.
De huidige fusie zal vroeger of later worden gevolgd door volgende fusies. Denk bijvoorbeeld aan een
fusie tussen de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland en aan een fusie van Vijfheerenlanden
met de gemeenten Nieuwegein en/of Usselstein. Ik wil dat we met het oog op de verschillen, op afstand
blijven, om hier niet in meegezogen te worden. Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.

De gemeente zederik is een plattelandsgemeente. Die dient niet onder het bestuur te kornen van vianen
en of leerdam en in de toekomst onder Nieuwegein en dergelijke.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u nlij ook informeren over hoe u mijn zienswijze hebt
verwerkt in het herindelingsadvies dat u gaat voorleggen aan Provinciale Staten?
Hoogachtend,
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zienswrzen5h1
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

maandag 30 januari 2017 12:20
zienswijzen5h1
Provincie

Wij willen niet bij provincie Utrecht. Maar bij Zuid Holland blijven. .
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Zol
zienswijzen5h1
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

zaterdag 4 februari 2017 14:38
zienswijzen5h1
Vijfheerenlanden in Zuid-Holland

Opvolgingsmarkering:
Markeringsstatus:

Opvolgen
Voltooid
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Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
Postbus 80300

3508 TH Utrecht
Lexmond, 4-2-2017
Onderwerp: Gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland (zienswijze)
Geacht college,
In het door u opgestelde herindelingsontwerp is opgenomen dat de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden in de provincie
Utrecht komt te liggen. Ik ben het daar niet mee eens. Ik verzoek u daarom in het herindelingsadvies op te nemen dat
nieuwe gemeente in Zuid-Holland komt te liggen. Hiervoor heb ik de volgende argumenten:
Het gebied Vijfheerenlanden vormt een landschappelijke eenheid met de Alblasserwaard (de AV-regio). Ook de
bevolking van beide gebieden heeft veel gemeenschappelijk wat betreft cultuur, geschiedenis en godsdienst. Het is
belangrijk voor het behoud van onze eigenheid dat de gemeenten in deze gebieden nauw blijven samenwerken, zoals
dat al jaren gebeurt. Voor burgers en besturen is er over en weer herkenning, zoals bijvoorbeeld voor de mensen in de
sociale werkvoorziening. Ik zie daarom graag een blijvende intensieve samenwerking als AV- regio en dat kan alleen
als de AV-regio binnen één provincie blijft.
Van de drie gemeenten die fuseren, liggen er twee al in Zuid-Holland. Het is dan logisch dat de ene gemeente uit
Utrecht zich aansluit bij de twee gemeenten in Zuid-Holland. Het gaat hier onder andere om de kosten van het
losmaken van één of twee gemeenten uit de bestaande samenwerkingsverbanden. Om Vianen los te maken van de
Utrechtse samenwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee andere gemeenten uit hun
samenwerkingsverbanden want één losmaken kost minder dan twee losmaken. Ik vind daarom dat u beter kunt
kiezen voor Zuid-Holland.
De drie gemeenten liggen allemaal in het gebied van het waterschap Rivierenland. Omdat gemeente Vianen als enige
Utrechtse gemeente in het gebied van het waterschap Rivierenland ligt, wordt het openbaar bestuur juist eenvoudiger
als dit waterschap niet meer ook deels in de provincie Utrecht ligt. Dat bereiken we als de gemeente Vijfheerenlanden
in Zuid-Holland komt te liggen.
Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, neemt de veiligheid in de regio af. Naar verwachting
wordt de politiepost Gorinchem dan opgeheven, waardoor de politiezorg op grotere afstand zit. Het is ook zorgelijk
dat dijkkring 16 in dat geval vanuit twee veiligheidsregio's wordt bediend. Het waterschap heeft dat ook nadrukkelijk
onder uw aandacht gebracht.
De Lek vormt een mooie natuurlijke grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Vianen is pas in 2002 in
Utrecht gebracht, terwijl Zederik en Leerdam sinds jaar en dag in Zuid-Holland liggen. Ik vind dat de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden niet mag gaan dienen als bouwruimte voor de ontwikkeling van de economie in Utrecht,
zoals in Vianen nu al te zien is. Ik wil daarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland.
tén mooie groene / agrarische gemeente waar nu al veel dingen samen gedaan worden / geregeld
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging. Wilt u mij ook informeren over hoe u mijn zienswijze hebt verwerkt in het
herindelingsadvies dat u gaat voorleggen aan Provinciale Staten?
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Met vriendelijke groet,
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maandag 6 februari 2017 13:30

Aan:
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Onderwerp:

provincie keuze

Opvolgingsmarkering:
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Markeringsstatus:
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utrecht nee zuid holland ja.
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Aan:
Betreft:

Provinciebestuur Utrecht
Archimedestaan 6, 3584 BA Utrecht
Herindeling gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen

Leerdam, 28 december 2016.

Geachte heer/mevrouw,
De gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen verkeren in staat van fusie. Als inwoner van Leerdam ben
ik gelukkig met die keuze.
lk heb echter bezwaar tegen de keuze om de nieuw te vormen gemeente te laten behoren tot de
provincie Utrecht. Dat vind ik een onlogische keuze. Mijn mening is dat de nieuw te vormen
gemeente veel beter zou passen bij de provincie Zuid-Holland.
lk ben in mijn dagelijkse leven predikant van de Protestantse Kerk, verbonden aan de Hervormde
Gemeente te Leerdam_ Als inwoner van de stad ben ik zeer betrokken bij allerlei maatschappelijke
vraagstukken. Als ik mijn oor te tuisteren leg bij mensen om mij heen, ontmoet ik weinig
enthousiasme over de keuze voor de provincie Utrecht.
Het is voor mij duidelijk dat de bevolking van de Vijfheerenlanden en van de Alblasserwaard qua
geschiedenis en volksaard veel meer verwantschap heeft met Zuid-Holland dan met Utrecht. Er zijn
in de loop van eeuwen, en trouwens ook de laatste decennia, allertei natuurlijke
samenwerkingsverbanden ontstaan Dat blijkt onder meer uit samenwerking op het terrein van
veiligheid in de regio, de waterschappen, en de zorg voor mensen die zorg nodig hebben. Het
godsdienstige en kerkelijke leven speett daarbij voor mijn besef een belangrijke rol.
Anderen hebben opgemerkt dat het onlogisch is om de nieuw te vormen gemeente bij de provincie
Utrecht te voegen, omdat twee van de drie huidige gemeenten reeds tot de provincie Zuid-Holland
behoren. Dat lijkt me een nuchtere redenering. Bovendien behoort Vianen relatief pas kort tot de
provincie Utrecht. Vianen is daar niet beter van geworden: het dient vooral om bouwruimte te
verschaffen. lk hecht er aan dat het landelijke karakter van Leerdam-Zederik-Vianen behouden blijft,
en dan heb ik geen vertrouwen in de provincie Utrecht.
lk hoop dat u mijn zienswijze wilt laten meewegen.
Met hoogachting,

