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Samenvatting 
 

 

1. Veel zienswijzen van verschillende typen indieners, getalsmatig meeste 
van inwoners 
 

In de periode van terinzagelegging zijn 534 zienswijzen ontvangen, die in deze Reactienota door ons - college van 
Gedeputeerde Staten (GS) van Utrecht - van een antwoord zijn voorzien. Het aantal zienswijzen laat zien dat het 
onderwerp leeft, met de volgende aantallen naar typen indieners: 
- 480 zienswijzen zijn van inwoners met de kanttekening dat bij 425 daarvan gebruik is gemaakt van een ge-

standaardiseerd online format (www.zhmijnprovinciekeuze.nl); 
- 18 zienswijzen zijn van (maatschappelijke) organisaties: reacties die niet door of namens een individuele in-

woner zijn ingediend, maar vanuit een maatschappelijk-, groeps- of organisatiebelang;  
- 13 zienswijzen van bedrijven uit de regio: reacties die niet door of namens een individuele inwoner zijn inge-

diend, maar vanuit een bedrijfsbelang; 
- 19 zienswijzen vanuit de bestuurlijke omgeving: omliggende gemeenten en samenwerkingsverbanden (verte-

genwoordigingen of bestuurslichamen); 
- 3 zienswijzen van de raden van de drie herindelende gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik; 
- 1 zienswijze van Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland. 
 
Weinig zienswijzen (36) spreken zich uit over de samenvoeging als zodanig, veel over de provinciekeuze (525). Op 
basis van consistent gehanteerde criteria voor deze twee aspecten (respectievelijk de fusie tussen de drie ge-
meenten en de provinciekeuze), die ook leidend zijn geweest in het proces van Herindelingsontwerp tot Herinde-
lingsadvies, hebben wij in deze Reactienota de ingekomen zienswijzen van een antwoord voorzien.  
 

2. Maatschappelijke partijen: bij deel zorg over provinciekeuze 
 

Het grootste deel van de zienswijzen in aantal zijn de zienswijzen van maatschappelijke partijen (inwoners, 
maatschappelijke organisaties, bedrijven). Weinig van deze zienswijzen gaan over de samenvoeging van Leer-
dam, Vianen en Zederik, wat wij zien als teken dat de fusie als zodanig op weinig bezwaar stuit van partijen. 
 
Bij inwoners die gebruik hebben gemaakt van de standaardzienswijze staat de provinciekeuze centraal. Zoals 
het webadres aangeeft (www.zhmijnprovinciekeuze.nl) hebben deze inwoners een voorkeur voor de provincie 
Zuid-Holland als vestigingsprovincie. Wij geven een reactie op alle onderdelen van deze zienswijzen, maar mer-
ken hier op dat het gaat om nog geen 1% van de inwoners van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Daarte-
genover staat dat drie gemeenteraden zich hebben uitgesproken voor de fusie en een ruime meerderheid voor 
Utrecht als provinciekeuze (twee van de drie raden en 37 van de in totaal 51 raadsleden).  
 
De voornaamste inhoudelijke bezwaren in de standaardzienswijze zijn in de beleving van de indieners het door-
breken van de ruimtelijke samenhang en de sociaal-culturele identiteit binnen de Alblasserwaard-Vijfheerenlan-
den (A-V), de uittredingskosten uit de samenwerkingsverbanden en zorgen over de veiligheid van het gebied. Wij 
zien dat de regionale samenwerking binnen A-V voornamelijk vrijwillig van aard is en kan blijven voortbestaan 
door de fusie van Vijfheerenlanden. Leerdam, Vianen en Zederik benadrukken het belang van deze samenwer-
king ook in hun zienswijze. Op dit moment wordt door de regio A-V en de deelnemers van de nieuwe gemeente 
Vijfheerenlanden ook actief samen opgetrokken in het vormgeven van de toekomstige samenwerking.  
De uittredingskosten zijn een eenmalig vraagstuk en afhankelijk van de daadwerkelijke keuzes die de nieuwe 
gemeente Vijfheerenlanden maakt en de opstelling van betrokken partijen. De zorgen over de veiligheid zijn een 
belangrijk aandachtspunt, maar daarvoor zijn oplossingen mogelijk. De minister van BZK treft in de herindelings-
wet voorzieningen voor de betrokken gemeenschappelijke regelingen. De zienswijzen van de betrokken partijen 
rond veiligheid benadrukken dat die veiligheid geborgd is. 
 

http://www.zhmijnprovinciekeuze.nl)/
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Vanuit de bedrijven en maatschappelijke organisaties is het beeld gevarieerd. Met name Zuid-Hollandse bedrij-
ven en maatschappelijke organisaties pleiten voor Zuid-Holland als vestigingsprovincie, vanwege de geografi-
sche samenhang. Utrechtse maatschappelijke organisaties en ondernemersverenigingen uit Leerdam en Zederik 
onderschrijven de versterking op economisch gebied als Vijfheerenlanden onderdeel wordt van de provincie 
Utrecht. 
 

3. Regionale besturen: geen bezwaar tegen fusie, bij deel zorg over effecten 
provinciekeuze 
 

De regionale besturen, inclusief de provincie Zuid-Holland, steunen de fusie en onderschrijven de legitimiteit 
daarvan: 
 
“De gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik hebben de ambitie uitgesproken om één nieuwe gemeente Vijfhee-
renlanden te vormen. Dit is een proces van onderop dat wij graag ondersteunen.” 
(Zienswijze Provinciale Staten Zuid-Holland, 22 februari 2017). 
 
Met betrekking tot de provinciekeuze, komen zienswijzen tegen het voorstel van Utrecht als vestigingsprovincie 
alleen vanuit de regio Zuid-Holland: de provincie, vier gemeenten en drie samenwerkingsverbanden uit Zuid-
Holland. Zij uiten met name hun zorg over de kwaliteit van taakuitvoering en dienstverlening van de Veiligheids-
regio, de GGD en de Omgevingsdienst in Zuid-Holland Zuid en over de organisatorische en financiële gevolgen 
van ontvlechting. Zoals al opgemerkt in de reactie op soortgelijke zorgen bij inwoners, vragen deze onderwerpen 
om aandacht en zijn ze belangrijk, maar is er geen reden te veronderstellen dat geen oplossingen mogelijk zijn. 
Ten aanzien van de historische en ruimtelijke samenhang zijn de nodige inhoudelijke kanttekeningen te plaatsen 
en geldt zoals eerder gezegd dat de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden de samenwerking in en met de regio A-V 
wil voortzetten en dat op dit moment ook al vorm geeft. 
 
Positieve bestuurlijke zienswijzen zijn afkomstig van vier samenwerkingsverbanden en vijf gemeenten uit 
Utrecht, waarin zij de samenhang en aanvulling van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden benadrukken en on-
derstrepen dat de kwaliteit van dienstverlening en taakuitvoering niet in het geding komt. 
 

4. Lokale besturen: overtuigd van fusie en meerderheid voor provincie-
keuze Utrecht 
 

De raden van de drie gemeenten hebben een gelijkluidende zienswijze vastgesteld en aan de provincie Utrecht 
gezonden. Daarin benadrukken zij instemmend dat de samenvoeging tot Vijfheerenlanden geen belemmeringen 
kent, maar dat er tussen de drie gemeenten geen overeenstemming is over de provinciekeuze. Wel wordt bena-
drukt dat een meerderheid van de gemeenteraden (twee van de drie) en raadsleden (37 van in totaal 51), op 
voordracht van de colleges, voorstander is van een provinciekeuze voor Utrecht. Daarmee is de situatie ongewij-
zigd gebleven ten opzichte van het Herindelingsontwerp. De raden verzoeken de provincie Utrecht in hun ziens-
wijze in te gaan op de argumenten van zowel de voorstanders voor Utrecht als vestigingsprovincie als voorstan-
ders voor Zuid-Holland als vestigingsprovincie. In deze Reactienota is daaraan gehoor gegeven. 
 
Een provinciekeuze voor Utrecht biedt de beste kansen voor innovatieve economische ontwikkeling, passend bij 
de visie van de nieuwe gemeente en aansluitend bij de geldende economische oriëntatie. Dat wordt onder-
steund in de zienswijzen van de ondernemersvereniging Leerdam (SAVEL), ondernemersvereniging Zederik 
(OKZO) en het VVD-netwerk Vijfheerenlanden. 
 
Voordelen van een keuze voor de provincie Utrecht zijn verder de relatief sterkere positie van de nieuwe ge-
meente Vijfheerenlanden in het bestuurlijk netwerk in de provincie en lagere lasten voor de inwoners vanwege 
lagere provinciale belastingen. Een keuze voor Utrecht sluit – gebaseerd op uitgevoerde regionaal economische 
onderzoeken - ook het beste aan bij de overheersende maatschappelijke en economische relatiepatronen vanuit 
de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. De bestuurlijke stijl van de provincie Utrecht is gericht op nabijheid en 
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verbinding, wat de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik positief waarderen en ook tot uitdrukking is geko-
men in het doorlopen herindelingsproces tot nu toe.  
 
In veel zienswijzen - waaronder die van de provincie Zuid-Holland - wordt gewezen op het belang van de verbon-
denheid in het gebied Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (A-V). Leerdam, Vianen en Zederik erkennen deze vol-
mondig in hun eigen zienswijze en er is ook geen belemmering om deze samenwerking voort te zetten bij een 
provinciekeuze voor Utrecht. De financiële en organisatorische gevolgen van ontvlechting zijn daarmee ook min-
der een belemmering als in een aantal zienswijzen - waaronder van de provincie Zuid-Holland - voor zeker wordt 
gehouden. Daarbij kan nog de kanttekening worden geplaats dat ‘de regio’ A-V qua gebied en bestuurlijke sa-
menwerking geen statisch geheel is, wat onder meer blijkt uit autonome bestuurlijke ontwikkelingen (uittreding 
Hardinxveld-Giessendam, herindelingen Molenwaard-Giessenlanden en Lingewaal-Geldermalsen-Neerijnen). De 
samenwerking binnen A-V kan door een provinciekeuze van Vijfheerenlanden voor Utrecht een nieuwe impuls 
krijgen in een groter en meer gediversifieerd bestuurlijk netwerk dat over de provinciegrenzen heen kan ont-
staan. 
 
De voorstanders van de provincie Zuid-Holland stellen in  hun zienswijzen dat de ontwikkelingsmogelijkheden 
van de agrarische sector onder het provinciaal beleid van Zuid-Holland beter geborgd zijn dan onder het provin-
ciaal beleid van Utrecht. Deze stelling is volgens ons ongegrond. De ontwikkelingsmogelijkheden van de agrari-
sche sector worden voor een belangrijk deel bepaald door nationale wetgeving (Programma Aanpak Stikstof 
(PAS) en Natura 2000), waarin Utrecht en Zuid-Holland niet van elkaar verschillen. Daarnaast kent de provincie 
Utrecht de Agenda Vitaal Platteland (AVP), die zorgt voor de realisatie van het beleid voor het landelijk gebied. In 
Vianen is de gebiedscommissie West, bestaande uit maatschappelijke organisaties en overheden, actief bezig 
met de AVP. 
 
De provincie Zuid-Holland benoemt verder als voordelen van een keuze voor Zuid-Holland een aantal gebieden 
van veiligheid, zoals politie en waterveiligheid. Met betrekking tot de politie baseren wij ons oordeel graag op 
antwoorden die door de eenheden Rotterdam en Midden-Nederland zijn gegeven op vragen van de IPC. Daaruit 
mag worden geconcludeerd dat de regionale samenwerking als gevolg van de herindeling en de provinciegrens-
wijziging niet leidt tot structurele veranderingen in de kwaliteit van dienstverlening aan burgers en/of partners of 
in de uitvoeringskracht van politietaken. 
 
Waterveiligheid is een belangrijk vraagstuk in het gebied  waarvan  de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden deel 
uit maakt.. De provincie Zuid-Holland stelt in haar zienswijze dat een indeling van de nieuwe gemeente in Zuid-
Holland leidt tot een eenvoudiger bestuurlijke eenheid wat betreft waterveiligheid in het gebied. Wij merken 
hierbij op dat de bestuurlijke grenzen van een waterschap los staan van provinciale grenzen en gekoppeld zijn 
aan de stroomgebieden waarin waterschappen opereren en waar zij zich omheen organiseren. Het waterschap 
Rivierenland overschrijdt op dit moment de grenzen van vier provincies. Primair verantwoordelijk voor de uitvoe-
ring van de grote wateropgaven in het gebied rond Vijfheerenlanden blijft ongeacht de provinciekeuze het water-
schap Rivierenland. In dit verband constateren wij dat het waterschap Rivierenland geen zienswijze op ons herin-
delingsontwerp heeft ingediend, waaruit wij afleiden dat er geen grote zorgen leven over de toekomstige water-
veiligheid wanneer Vijfheerenlanden bestuurlijk deel gaat uitmaken van de provincie Utrecht. 
 
De Veiligheidsregio Utrecht (VRU), de Omgevingsdienst Regio Utrecht en de GGDregio Utrecht bekrachtigen in 
hun zienswijze dat de herindeling en provinciekeuze niet ten koste mag gaan van de kwaliteit en continuïteit van 
hun taakuitvoering en dienstverlening in het gebied. 
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5. Conclusie: geen fundamentele wijziging in Herindelingsadvies, zorgpun-
ten oplosbaar 
 

De provincie Utrecht heeft veel zienswijzen ontvangen, die op inhoud zijn beantwoord, met oog voor de consis-
tente uitgangspunten die in het gehele herindelingsproces tot nu toe zijn gehanteerd. Op basis van de ontvan-
gen zienswijzen concluderen wij dat er zeer brede instemming is met de vorming van de nieuwe gemeente Vijf-
heerenlanden per 1 januari 2019. 
 
De meeste zorgen bestaan over de provinciekeuze, hetgeen tot uitdrukking komt in een door 436 inwoners inge-
vuld format. De punten die daarin worden benoemd, keren voor een deel ook terug bij regionale besturen en 
maatschappelijke organisaties. Het betreft dan met name de besturen en organisaties aan Zuid-Hollandse zijde. 
 
In de beantwoording van de ontvangen zienswijzen in deze Reactienota hebben we de inhoudelijke argumenten 
en bezwaren weerlegd dan wel genuanceerd: 
- De samenwerking in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden staat door de vorming van de nieuwe ge-

meente Vijfheerenlanden niet op de tocht. Leerdam, Vianen en Zederik benadrukken in hun zienswijze ook 
het belang daarvan en trekken in de regio op om te bouwen aan een gezamenlijke toekomst. Daarbij geldt dat 
de regio niet statisch is en profijt kan hebben van een nieuwe impuls door ingebed te worden in een breder 
bestuurlijk netwerk over provinciegrenzen heen. 

- De veiligheid in het gebied is niet in het geding. De in- en uittreding van gemeenten gaat wat betreft de veilig-
heidsregio’s, GGD-regio’s en de omgevingsdiensten niet ten koste van de kwaliteit en de continuïteit van hun 
taakuitvoering en dienstverlening in het gebied. Voor waterveiligheid kan de bestaande en goede samenwer-
king worden voortgezet, met een leidende rol voor het waterschap Rivierenland. 

- Het ontvlechtingsvraagstuk en de (financiële) effecten van een provinciekeuze voor Utrecht zijn op dit mo-
ment moeilijk in te schatten. Het hangt voor een deel af van de keuzen van de nieuwe gemeente Vijfheeren-
landen ten aanzien van de vrijwillige samenwerkingsverbanden. Bij ontvlechtingsvraagstukken voor de wette-
lijke samenwerkingsverbanden is voorgeschreven dat de wetgever voorzieningen opneemt in de herinde-
lingswet. In dit kader biedt de provincie Utrecht aan om een procesrol te vervullen. 

 
Na analyse en beoordeling van de zienswijzen - zowel kwantitatief als kwalitatief - komen wij tot de conclusie dat 
het draagvlak voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden zeer breed is en dat zorgpunten aanzien van de pro-
vinciekeuze ongegrond of oplosbaar zijn. Op basis van deze conclusie zien wij geen aanleiding om fundamentele 
wijzigingen aan te brengen in het Herindelingsadvies ten opzichte van het Herindelingsontwerp. De voortvarend-
heid, het enthousiasme en brede draagvlak dat aanwezig is bij de besturen van Leerdam, Vianen en Zederik en 
hun organisaties verdient ondersteuning en een oplossingsgerichte houding van betrokken regionale besturen 
en de provincies Utrecht en Zuid-Holland.  
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1. Inleiding en aanpak 

Voor u ligt de Reactienota van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht (GS) op de ontvan-
gen zienswijzen op het Herindelingsontwerp voor de vorming van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden met 
Utrecht als vestigingsprovincie.  

1.1 Aanleiding en achtergrond 

Op 29 november 2016 hebben wij (het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht) het Herinde-
lingsontwerp vastgesteld voor de beoogde samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik per 1 
januari 2019. De drie colleges van B en W van de gemeenten hebben dit Herindelingsontwerp op 1 december 
2016 ter inzage gelegd. Deze terinzagelegging is door zowel de provincie Utrecht (provinciaal blad) als de ge-
meenten (op hun website) bekendgemaakt. Op dit Herindelingsontwerp kon ‘een ieder’ (inwoners, omliggende 
gemeenten, samenwerkingsverbanden, vanaf nu: iedereen), de raden van de drie betrokken gemeenten en de 
provincie Zuid-Holland een zienswijze indienen.  
 
In deze Reactienota wordt aangegeven óf en op welke punten de zienswijzen aanleiding geven tot verbetering 
van het eerder vastgestelde Herindelingsontwerp, dat uitmondt in het (ontwerp)Herindelingsadvies. Dat (ont-
werp)Herindelingsadvies wordt, met deze Reactienota als bijlage, door Provinciale Staten vastgesteld. Vervol-
gens wordt het vastgestelde Herindelingsadvies naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
(BZK) verzonden. 
 

 
Figuur 1.1 - Volgorde van Herindelingsontwerp tot Herindelingsadvies 
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1.2 Aanpak 

In deze paragraaf geven wij een toelichting op de verschillende typen indieners, de mogelijkheden waarop ziens-
wijzen ingediend konden worden en de wijze waarop de zienswijzen door het college van GS zijn beantwoord.  
 
Indieners van zienswijzen 
Er is in de ontvangen zienswijzen onderscheid gemaakt naar de volgende typen indieners met de respectievelijke 
reactietermijnen: 
- de raden van de drie herindelende gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik, gedurende een periode van drie 

maanden (1 december 2016 t/m 2 maart 2017) 
- iedereen, gedurende een periode van acht weken (1 december 2016 t/m 26 januari 2017):  

. inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven in en om de gemeenten Leerdam, Vianen en Zede-
rik; 

. gemeenten en bestuurlijke samenwerkingsverbanden rondom de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik; 
- Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland gedurende een periode van drie maanden (1 december 2016 

t/m 2 maart 2017). 
 
Verwerking en registratie van zienswijzen 
Een zienswijze kon op verschillende manieren worden ingediend:  
- via het online in te vullen formulier op de website van de provincie Utrecht (www.provincie-utrecht.nl); 
- via een e-mail aan: zienswijzen5hl@provincie-utrecht.nl; 
- door middel van een brief aan het college van GS. 
 
Bij binnenkomst zijn alle zienswijzen geregistreerd. Indieners is gevraagd om hun NAW-gegevens te vermelden, 
onder meer om in beeld te brengen uit welke dorpen en gemeenten zienswijzen afkomstig waren. Indieners van 
een zienswijze hebben een ontvangstbevestiging per post of per e-mail ontvangen. Bij de registratie zijn de ziens-
wijzen voorzien van een volgnummer. Indieners die hun naam en (e-mail)adres bij de zienswijze hebben ver-
meld, hebben na publicatie van het Herindelingsadvies, inclusief Reactienota een brief of een e-mail ontvangen 
met daarin hun volgnummer en (een link naar) de Reactienota. Aan de hand van een volgnummer zien indieners 
in welke paragraaf of paragrafen de (elementen van de) zienswijze van een reactie is (zijn) voorzien. 
 
De ingekomen zienswijzen zijn integraal als bijlage bij deze Reactienota gevoegd. Uit privacyoverwegingen en 
om te waarborgen dat iedereen zich vrij voelt zijn of haar zienswijze te geven, zijn alle persoonsnamen en per-
soonlijke contactgegevens geanonimiseerd verwerkt. Dit is conform het publicatiebeleid van het ministerie van 
BZK bij herindelingsdocumenten, als deze worden geplaatst op www.rijksoverheid.nl. 
 
Wijze van beantwoording zienswijzen 
Met het oog op het aantal ontvangen zienswijzen van inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, omlig-
gende gemeenten en samenwerkingsverbanden en de verschillende onderwerpen en thema's die in die zienswij-
zen aan de orde kwamen, is ervoor gekozen om deze themagewijs te clusteren. De onderstaande ordening in 
thema’s is daarvoor gehanteerd: 
- samenvoeging Leerdam, Vianen en Zederik;  
- procedure en onderbouwing door provincie Utrecht; 
- regionale identiteit en geografische samenhang; 
- veiligheid; 
- economie en arbeidsmarkt; 
- landbouw en natuur; 
- ruimte en wonen; 
- financiële effecten; 
- overig. 

http://www.provincie-utrecht.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/
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De zienswijzen die afkomstig zijn van de drie herindelende gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en van de 
provincie Zuid-Holland worden separaat beantwoord.  
 
We benadrukken dat deze Reactienota als één integraal document moet worden beschouwd. Dit omdat het niet 
altijd mogelijk is om opmerkingen in een zienswijze volledig aan één thema toe te wijzen en de verschillende as-
pecten nauw met elkaar verweven zijn.  

1.3 Leeswijzer 

De Reactienota is verder opgebouwd uit de volgende hoofdstukken: 
- hoofdstuk 2: een samenvattend cijfermatig overzicht van de ingekomen zienswijzen; 
- hoofdstuk 3: een uiteenzetting van het vertrekpunt voor de beoordeling van de zienswijzen; 
- hoofdstuk 4: reacties op de zienswijzen van inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, omliggende 

gemeenten en bestuurlijke samenwerkingsverbanden; 
- hoofdstuk 5: reacties op de zienswijzen van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en de provincie Zuid-

Holland; 
- hoofdstuk 6: de betekenis van de zienswijzen voor de aanpassing van het (concept)Herindelingsadvies ten 

opzichte van het Herindelingsontwerp. 
 
Bij deze Reactienota zijn de volgende bijlagen bijgevoegd: 

I. Correspondentie provincie Zuid-Holland en burgemeesters Leerdam, Vianen en Zederik over inwo-
nersbijeenkomst 7 februari 2017 

II. Correspondentie GS Utrecht en ministers van BZK en V en J over territoriale congruentie wettelijke sa-
menwerkingsverbanden bij provinciegrenswijziging 

III. Onderzoek BMC: Indicatie mitigeren uittreedkosten en indicatie financiële bijdrage Vijfheerenlanden 
 
Alle ontvangen zienswijzen zijn opgenomen in een separaat Bijlagenboek Zienswijzen Vijfheerenlanden. 
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2. Ontvangen zienswijzen in cijfers 

Aantallen zienswijzen  
Er zijn in totaal 534 zienswijzen ingediend bij de provincie Utrecht. Er is bij de registratie van de zienswijzen onder-
scheid gemaakt tussen verschillende typen indieners, met de volgende aantallen per groep:   
- 480 zienswijzen van inwoners: reacties die op persoonlijke titel zijn ingediend: 

. 444 daarvan komen uit plaatsen binnen de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden; 

. 36 zienswijzen komen van buiten het gebied (of woonplaats is niet vermeld). 
- 18 zienswijzen van (maatschappelijke) organisaties: reacties die niet door of namens een individuele inwoner 

zijn ingediend, maar vanuit een maatschappelijk-, groeps- of organisatiebelang. Het gaat hierbij onder meer 
om organisaties en verenigingen die actief zijn in de semi-publieke sector, zoals ondernemers- en belangen-
verenigingen, politieke verenigingen of andere organisatievormen waarin burgers of belanghebbenden zich 
hebben verenigd. 

- 13 zienswijzen van bedrijven uit de regio: reacties die niet door of namens een individuele inwoner zijn inge-
diend, maar vanuit een bedrijfsbelang. 

- 19 zienswijzen vanuit de bestuurlijke omgeving: omliggende gemeenten en samenwerkingsverbanden (verte-
genwoordigingen of bestuurslichamen). 

- 3 zienswijzen van de raden van de drie herindelende gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik.  
- 1 zienswijze van Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland.  
 
Tabel 2.1. Aantallen ingekomen zienswijzen per type indiener 

Gemeente Aantal Inwoners Bedrijven Maatsch.  
organisaties 

Raden Zuid- 
Holland 

Bestuurlijke 
omgeving 

Leerdam 78 71 2 4 1   

Vianen 14 10 - 3 1   

Zederik 370 363 3 3 1   
Totaal Vijfheerenlanden 462 444 5 10 3   

Overig 72 36 8 8  1 19 

Totaal zienswijzen 534 480 13 18 3 1 19 

 
 
Geüniformeerde zienswijzen 
Er zijn zienswijzen waarvan de tekst en inhoud door meerdere indieners zijn gebruikt:  
- Via de website www.zhmijnprovinciekeuze.nl werd mensen de gelegenheid geboden om een zienswijze sa-

men te stellen met behulp van beschikbaar gestelde teksten. Er werden acht argumenten aangereikt die plei-
ten tegen de provincie Utrecht als vestigingsprovincie, met aanvullend een open invulveld om eigen argu-
menten in te brengen. Van dit format is door 425 indieners gebruikgemaakt (79% van het totale aantal inge-
diende zienswijzen). Daarvan betroffen 306 zienswijzen alleen de standaardbrief met de acht argumenten; 119 
zienswijzen bevatten aanvullende argumenten. In deze Reactienota wordt aan deze geüniformeerde ziens-
wijze gerefereerd met ‘uniforme zienswijze www.zhmijnprovinciekeuze.nl’. 

- Er zijn 16 zienswijzen waarbij gebruik is gemaakt van een identieke brieftekst. 
- Er zijn 6 bedrijven uit Gorinchem die een zienswijze hebben ingediend, waarvan de brieftekst uniform is. 
 
 
 
 
 

http://www.zhmijnprovinciekeuze.nl/
http://www.zhmijnprovinciekeuze.nl/
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Verantwoording registratie 
Bij zes zienswijzen ontbraken zowel de postcode als het postadres als het e-mailadres. De betreffende indieners 
hebben geen ontvangstbevestiging ontvangen. Deze zienswijzen zijn vanzelfsprekend wel inhoudelijk meegeno-
men in deze Reactienota.  
 
Zes zienswijzen van inwoners zijn na afloop van de terinzageleggingstermijn (t/m 26 januari 2017) ontvangen. 
Vanwege de aard en de strekking van deze zienswijzen zijn deze wel meegenomen in de analyse en de beant-
woording.  
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3. Kader voor beoordeling en afweging 

Dit hoofdstuk gaat in op het door ons gehanteerde kader bij de beoordeling van de binnengekomen zienswijzen 
en de afweging van de wijze waarop dit is verwerkt in het Herindelingsadvies Vijfheerenlanden.  

3.1 Een herindeling, twee vraagstukken 

Deze herindeling kenmerkt zich door twee aspecten, die beide om afweging, onderbouwing en beoordeling vra-
gen: 
- de samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik - gelegen in twee provincies - en de vorming 

van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden; 
- de daaruit voortvloeiende wijziging van de provinciegrenzen tussen Utrecht en Zuid-Holland, omdat de 

nieuwe gemeente Vijfheerenlanden niet in twee provincies kan liggen.  
 
Voor de beoordeling en afweging van de vorming van de gemeente Vijfheerenlanden (het eerste aspect) is het 
Beleidskader gemeentelijke herindeling van het Rijk beschikbaar. De voorgestelde herindeling Vijfheerenlanden 
is op eigen initiatief van de drie gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik tot stand gekomen, op basis van een 
zorgvuldige en uitgebreide voorbereiding en een eigen inhoudelijke onderbouwing. De drie gemeenteraden heb-
ben hier unaniem toe besloten, waarna de gemeenten de voorbereiding op de samenvoeging zijn gaan treffen. In 
het Herindelingsontwerp hebben wij de samenvoeging getoetst aan de criteria van het Beleidskader gemeente-
lijke herindeling. 
 
Een herindeling waarbij een provinciegrens wijzigt (het tweede aspect) is een uniek vraagstuk in Nederland. Voor 
de beoordeling en afweging van de provinciegrenswijziging is geen beleids-, beoordelings- of afwegingskader 
beschikbaar. De inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio's (Wvr) op 1 oktober 2010 en de andere wettelijke 
regio’s (Omgevingsdienst en GGD-regio’s) waarvan de samenstelling congruent moet zijn met provinciegrenzen 
(zie 3.4) maakt het vraagstuk nog complexer. 
 
Aangezien de minister van BZK aan de provincie Utrecht de verantwoordelijkheid heeft toegewezen om een Her-
indelingsadvies op te stellen, is de provincie Utrecht ook procedureel verantwoordelijk voor de afwegingen over 
de provinciegrenswijzing. In verband hiermee hechten wij eraan om onze benadering van de provinciegrenswijzi-
ging in de volgende paragrafen nader toe te lichten. 

3.2 Uitgangspunten voor beoordeling en afweging provinciegrenswijziging 

De provincie Utrecht kiest voor een benadering die past bij onze bestuurscultuur en kenmerkt zich door het be-
nutten van (gezamenlijke) kansen, het omarmen van mogelijkheden bij toekomstige ontwikkelingen en een pri-
maire focus op (inhoudelijke) kwaliteit. De keuze voor een vestigingsprovincie vraagt om een brede benadering 
en afweging. De belangen en opvattingen van de gemeenten spelen dan ook een belangrijke rol. Wij willen 
ruimte creëren vanuit vertrouwen. We vergelijken een bestaande situatie met een gewenste ontwikkeling.  
 
Bij de beoordeling van de binnengekomen zienswijzen en de afweging van de wijze waarop dit is verwerkt in het 
Herindelingsadvies Vijfheerenlanden, hanteren wij de volgende uitgangspunten: 
1. het draagvlak en de democratische legitimatie van besluiten vormen het vertrekpunt voor belangenafweging 

en beoordeling: 
 de samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik tot een nieuwe gemeente Vijfheerenlan-

den is van onderop geïnitieerd, wordt politiek-bestuurlijk breed gesteund door de drie gemeenteraden en 
voldoet aan de beoordelingscriteria uit het Beleidskader gemeentelijke herindeling; 



 

Reactienota Vijfheerenlanden | Pagina 11/43 

 

 de voorkeur voor Utrecht als vestigingsprovincie wordt gesteund door een politiek-bestuurlijke meerder-
heid van de drie gemeenten: twee van de drie gemeenteraden, de colleges van B en W en 37 van totaal 51 
raadsleden. Dit is onderbouwd door gemeentelijk onderzoek en het door de raden opgestelde profiel voor 
de nieuwe gemeente, met als conclusie dat de provincie Utrecht het beste past bij het gewenste profiel 
van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden en bij de toekomstige ontwikkeling van inwoners en onderne-
mers. 

2. een evenwichtige benadering waarin we zoveel mogelijk recht willen doen aan de belangen van alle drie ge-
meenten in de toekomstige gemeente Vijfheerenlanden. 

3. met de wijziging van de provinciegrens wijzigt ook de samenstelling van enkele, wettelijk verplichte samen-
werkingsverbanden, omdat deze een provinciale congruentie voorschrijven: veiligheidsregio’s, omgevings-
diensten, GGD-regio’s. Van essentieel belang is dat de veiligheid in de vorm van de kwaliteit van dienstverle-
ning en taakuitoefening niet in het geding komt. 

4. de mogelijke effecten van de provinciegrenswijziging op de wettelijk verplichte samenwerkingsverbanden en 
de belangen die daarmee samenhangen worden zorgvuldig afgewogen in relatie tot de haalbaarheid van de 
provincievoorkeur. 

5. het identificeren, opvangen en aanpakken van deze implicaties en effecten zijn een gezamenlijke verantwoor-
delijkheid van de betrokken partijen en vragen daarom om een proces van samenwerking, gericht op het al-
gemene publieke belang. Er moet ruimte zijn voor bestuurders en organisaties om er met elkaar uit te komen. 

 
Deze uitgangspunten vormen het afwegingskader voor de beoordeling van de binnengekomen zienswijzen. 

3.2.1 Bestuurlijk draagvlak als vertrekpunt voor provinciegrenswijziging 

Bij dit unieke vraagstuk van een provinciegrenswijziging hanteren wij het uitgangspunt dat herindelingen waar 
mogelijk ‘van onderop’ tot stand komen. In lijn met democratische beginselen volgen wij daarbij de voorkeur 
van de meerderheid van de betrokken gemeenten. Het besluit van de drie gemeenten over de herindeling is voor 
onze afweging en beoordeling daarom het vertrekpunt. Daaruit volgen effecten en mogelijke knelpunten. Op ba-
sis van een zorgvuldige belangenafweging wordt nagegaan of er zwaarwegende overwegingen zijn die de provin-
cievoorkeur van de meerderheid van de gemeenten beletten. 
 
De drie gemeenten hebben bewust voor elkaar als herindelingspartners gekozen, wetend dat een provinciegrens 
de drie gemeenten doorkruist. In hun verkenning op de herindeling is dan ook expliciet aandacht besteed aan de 
provinciegrenswijziging. Het bureau Code Samen heeft de ’voors en tegens’ uiteengezet van beleid van de beide 
provincies en de effecten op regionale samenwerking. Dit vormde de basis voor besluitvorming in de drie colle-
ges van B en W en de drie raden.  
 
De drie colleges stelden aan de raden voor om een voorkeur uit te spreken voor de provincie Utrecht als vesti-
gingsprovincie omdat Utrecht beter past in het gewenste profiel van de nieuwe gemeente en bij de toekomstige 
ontwikkeling van inwoners en ondernemers. Daarmee is niet gesteld dat de provincie Zuid-Holland niet geschikt 
zou zijn als vestigingsprovincie. De essentie van de onderbouwing is dat de provincie Utrecht het beste past bij 
het breed gedragen profiel van de nieuwe gemeente: toekomstgericht en innovatief. De nieuwe gemeente zet in 
op de toekomst en zoekt een omgeving die de meeste kansen biedt. Voor Vijfheerenlanden is haar streven naar 
een meer invloedrijke bestuurlijke positie en economische groei, gericht op innovatie, belangrijk. 
 
De raad van Zederik stemde in met het besluit tot herindeling maar besloot - op basis van een andere weging 
van argumenten in het raadsvoorstel (8 voor en 7 tegen) -tot een voorkeur voor Zuid-Holland als vestigingspro-
vincie. Bij gebrek aan unanimiteit hanteren wij het uitgangspunt dat draagvlak van de meerderheid bepalend is. 
Het merendeel van de raden (2 van de 3), alle drie de colleges en de meerderheid van de absolute raadszetels (37 
versus14) steunen het voorstel van de gezamenlijke colleges van B en W om voor Utrecht als vestigingsprovincie 
te kiezen.  
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3.2.2 Effecten provinciegrenswijziging op regionale samenwerking zorgvuldig aanpakken 

Een herindeling heeft altijd impact op de regionale samenwerking. Een nieuwe gemeente moet keuzes maken 
over voortzetting, aanpassing of beëindiging van hun samenwerkingsverbanden. Hierop zijn voorschriften uit de 
Wet arhi en de Wet gemeenschappelijke regelingen van toepassing. Nadrukkelijk zijn de gemeenten aan zet om 
op basis van het ontwikkelingsperspectief van de nieuwe gemeente samenwerking aan te gaan. Deze samenwer-
kingsverbanden zijn verlengd lokaal bestuur. De gemeenten zelf zijn dus bepalend, niet de regio. 
 
Ook een provinciegrenswijziging heeft de nodige effecten op de nieuw te vormen gemeente, de betrokken pro-
vincies, de omliggende gemeenten en de samenwerkingsverbanden waarin de gemeenten Leerdam, Vianen en 
Zederik participeren.  
 
Voor vrijwillige samenwerkingsverbanden bepaalt de nieuwe gemeente (voorbereid door de huidige drie ge-
meenten) haar bestuurlijke oriëntatie en werkwijze. De nieuwe gemeente Vijfheerenlanden kiest in deze context 
bewust voor grensontkennend samenwerken: samenwerken op basis van gedeelde belangen en een gedeeld 
toekomstperspectief. 
 
Voor de wettelijk voorgeschreven samenwerkingsverbanden - veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten en GGD-
regio’s - geldt dat deze moeten worden aangepast, omdat de regionale grenzen daarvan de herindelende ge-
meenten doorkruisen. Het kabinet hanteert als beleidslijn dat voor de indeling van gemeenten in veiligheidsre-
gio’s de provinciale congruentie bepalend is. Dit in verband met de rol van de commissaris van de Koning en zijn 
bevoegdheden in crisissituaties (zie de brief van de ministeries van V en J en BZK d.d. 13 maart 2017 in bijlage II). 
De lijst met deelnemende gemeenten (een Algemene Maatregel van Bestuur) bij de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) 
behoeft daarom aanpassing. De regionale GGD’s en de omgevingsdiensten moeten op grond van de wet congru-
ent zijn aan die van de veiligheidsregio’s. De provinciale congruentie geldt tevens voor de regionale indelingen 
van de Nationale Politie, het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak. 
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4. Reactie op zienswijzen gemeenten Leerdam,  
Vianen en Zederik en de provincie Zuid-Hol-
land 

In dit hoofdstuk worden de ingekomen zienswijzen van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en van de 
provincie Zuid-Holland van een antwoord voorzien.  

4.1 Zienswijzen gemeenteraden Leerdam, Vianen en Zederik 

De raden van de drie gemeenten hebben een gelijkluidende zienswijze vastgesteld en aan de provincie 
Utrecht gezonden. Daarin benadrukken zij instemmend dat de samenvoeging tot Vijfheerenlanden geen be-
lemmeringen kent en dat er tussen de drie gemeenten geen overeenstemming is over de provinciekeuze. In 
het Herindelingsontwerp ontbreekt volgens hen een “afweging van argumenten pro en contra deze provincie-
keuze.” De raden verzoeken de provincie Utrecht daarom in te gaan op de argumenten van zowel de voor-
standers voor Utrecht als vestigingsprovincie als voorstanders voor Zuid-Holland als vestigingsprovincie. Tot 
slot benadrukken de gemeenten het belang van samenwerking in het gebied A-V en van het mitigeren van de 
financiële gevolgen van uittreding uit samenwerkingsverbanden.  

 
De gemeenten nemen geen gezamenlijk standpunt in over inhoudelijke of andersoortige belemmeringen in ons 
voorstel van Utrecht als vestigingsprovincie. Wel wordt benadrukt dat een meerderheid van de gemeenteraden 
en raadsleden, op voordracht van de colleges, daar voorstander van is. Daarmee is de situatie ongewijzigd geble-
ven ten opzichte van het Herindelingsontwerp.  
 
De raden verzoeken ons om nader in te gaan op zowel de argumenten voor Utrecht als vestigingsprovincie als op 
de argumenten voor Zuid-Holland. Hieraan geven wij gehoor in de volgende twee paragrafen, in de volgorde zo-
als in de zienswijze is vermeld. 

4.1.1 Argumenten voor Utrecht als vestigingsprovincie 

“Biedt de beste kansen voor innovatieve economische ontwikkeling, passend bij de visie op de nieuwe ge-
meente en aansluitend bij de geldende economische oriëntatie.” 

 
De drie gemeenten schetsen in hun position paper Vijfheerenlanden: vanuit eigen kracht! hun toekomstperspec-
tief (is opgenomen als hoofdstuk 4 van het Herindelingsontwerp en -advies). Daarin is te lezen dat zij zich richten 
op sociale en economische ontwikkeling op de thema’s wonen, voorzieningen, duurzaamheid en economie. In 
het raadsvoorstel d.d. december 2015 waarin de provincievoorkeur werd voorgelegd, wordt bepleit dat deze fo-
cus op ontwikkeling het beste past bij de provincie Utrecht. Het is dan ook een argument, dat door de gemeen-
ten is geïntroduceerd en door de meerderheid van de raden en raadsleden wordt gesteund.  
 
Kijkend naar innovatieve economische ontwikkelingen zien wij in de Utrechtse regio de volgende kansen voor de 
gemeente Vijfheerenlanden: 
- De provincie Utrecht heeft vier  jaar geleden gekozen voor een zogenaamde ‘triple-helix’ samenwerking tus-

sen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden om een regionale economische agenda op te stellen. Dat 
leidde tot de oprichting van de Economic Board Utrecht (EBU). De door de EBU opgestelde Strategische 
Agenda is het kader voor de besteding van onze middelen á € 5 miljoen die gericht zijn op economische ont-
wikkeling. De economische agenda's van (samenwerkingsverbanden van) gemeenten sluiten steeds beter 
aan bij de Strategische Agenda van de EBU. Dit leidt tot een bundeling van de inzet van mensen en middelen 
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bij overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Hierdoor ontstaat massa om te kunnen handelen en ont-
wikkelen en efficiëntie- en synergievoordeel voor de besteding van middelen.  

- Door de focus op maatschappelijke opgaven op het gebied van energietransitie, circulaire economie, zorg, 
aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt hebben alle gemeenten belang bij samenwerking met de EBU. Ook aan-
sluiting onderwijs-arbeidsmarkt is een belangrijk thema op de EBU-agenda. Inspanningen moeten leiden tot 
private investeringen en banengroei over de volle breedte, dus ook op (V)MBO niveau.  

- De provincie Utrecht heeft deze collegeperiode € 5 miljoen per jaar beschikbaar voor cofinanciering van pro-
jecten die in samenwerking met de EBU tot stand zijn gekomen. Voorbeelden zijn: ICT-lab Utrecht (MBO stu-
denten werken in een bedrijfsomgeving aan actuele ICT vraagstukken), Zorgpact Midden NL (nieuwe compe-
tenties en beroepen in de zorg), regeling voor kennisevenementen. Voor meer informatie zie voortgangsrap-
portage EBU (zie website: http://www.economicboardutrecht.nl/).  

- De Utrechtse regio is in maart 2017 volgens onderzoek van de Europese Commissie na London de meest com-
petitieve regio van Europa. De regio Utrecht staat volgens het Economische bureau van de ING bovenaan wat 
betreft innovatiepotentieel (ING Economisch Bureau, Kwartaalbericht, 2015) in vergelijking tot de andere pro-
vincies. Zuid-Holland heeft innovatiepotentieel maar staat het laagst van alle provincies.  

- De agenda van de EBU is gericht op innovatie en ondernemerschap die aansluit bij maatschappelijke opga-
ven en groeimarkten: verduurzaming (‘groen’), een gezonde samenleving (‘gezond’) en digitalisering (‘slim’). 
Het profiel van Vijfheerenlanden sluit hier goed op aan, met als belangrijkste sectoren zakelijke dienstverle-
ning (20% van de werkgelegenheid), zorg (13%), industrie en energie (12%) en bouwnijverheid (12%).  

- Onderzoek naar bewegingsstromen van inwoners laat zien dat inwoners van de nieuwe gemeente Vijfheeren-
landen een sterke economische oriëntatie hebben op de Utrechtse regio. Dit werd geconstateerd door Bu-
reau Louter in 2015 en door Code Samen in hun haalbaarheidsonderzoek in 2015. Dit is bevestigd door recent 
onderzoek van Rienstra Beleidsonderzoek en -advies, beide in opdracht van de drie gemeenten. 

 
Bovenstaande maakt dat wij het toekomstperspectief van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden, dat gericht is 
op innovatieve ontwikkeling, goed vinden passen bij de Utrechtse regio. Dat wordt ondersteund in de zienswij-
zen van de ondernemersvereniging Leerdam (SAVEL), ondernemersvereniging Zederik (OKZO) en het VVD-net-
werk Vijfheerenlanden. 
 

“Geeft de nieuwe gemeente een sterkere positie in het bestuurlijk netwerk en ten opzichte van andere ge-
meenten in de provincie.” 

 
De gemeente Vijfheerenlanden wordt met ca. 54.000 inwoners, na Utrecht en Amersfoort, een middelgrote ge-
meente vergelijkbaar met Zeist, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Veenendaal en Utrechtse Heuvelrug. Maar nog be-
langijker is de diversiteit die de nieuwe gemeente met zich meebrengt. Het landelijke gebied, met zijn eigen iden-
titeit, ruimtelijke kenmerken en economische activiteiten is een mooie aanvulling op de regio Utrecht, waar stad 
en groen elkaar versterken. In de Utrechtse regio zoeken we bewust naar manieren om elkaar te versterken en 
aan te vullen. Met de unieke kenmerken kan de inbreng van Vijfheerenlanden in gezamenlijke dan wel provinci-
ale plannen daardoor groot zijn, zeker als de gemeente goed is aangesloten op netwerken rondom vraagstukken 
(zoals in U10-verband) en daaraan via de bestuurstafels bijdraagt. De provincie betrekt gemeenten actief en in 
vroegtijdig stadium bij plannen. Voorbeelden hiervan zijn de herijking van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvi-
sie in 2016 en de herijking van de Agenda Toerisme en Recreatie 2017-2019. 
 
 

“Geeft lagere lasten voor de burger vanwege lagere provinciale belastingen.” 
 
De provinciale opcenten in Utrecht zijn lager zijn dan in Zuid-Holland. Voor 2017 zijn de tarieven: 
- Utrecht: 72,6% bovenop de hoofdsom; 
- Zuid-Holland: 91,4% bovenop de hoofdsom. 
 
Ter indicatie: voor een auto in de gewichtscategorie ‘1.151 kg tot en met 1.250 kg’, rijdend op benzine bedragen 
de opcenten in 2017 € 200,90 per jaar in Utrecht. In Zuid-Holland is de opbrengst € 252,92 per jaar. 

http://www.economicboardutrecht.nl/
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“Sluit het beste aan bij de overheersende maatschappelijke en economische relatiepatronen vanuit de 
nieuwe gemeente naar buiten.” 

 
Er zijn diverse onderzoeken gedaan naar de relatie- en verplaatsingspatronen van en naar Vijfheerenlanden. De 
belangrijkste gemeentelijke onderzoeken zijn gedaan door Rienstra Beleidsonderzoek en Beleidsadvies in 2016 
en Bureau Louter in 2015 (waar Haalbaarheidsonderzoek van Code Samen uit 2015 op gebaseerd is). Beide on-
derzoeken laten een duidelijk beeld zien:  
- woon-werkverkeer (pendel): inwoners van Vijfheerenlanden werken voornamelijk binnen de eigen gemeente-

grenzen, gevolgd door de regio Utrecht en de regio Gorinchem; 
- voorzieningengebruik: inwoners van Vijfheerenlanden maken vooral gebruik van voorzieningen in de eigen 

gemeente, gevolgd door de regio Gorinchem en de regio Utrecht; 
- voor het voortgezet onderwijs zijn Vijfheerenlandse scholieren georiënteerd op zowel de eigen gemeente als 

op Nieuwegein en Gorinchem. Voor hoger onderwijs (MBO, HBO en WO) is de nieuwe gemeente aangewezen 
op de regio Utrecht; 

- voor ziekenhuiszorg kent de gemeente Vijfheerenlanden een polikliniek (in Leerdam), heeft de Utrechtse regio 
zes ziekenhuizen nabij en heeft Gorinchem een ziekenhuis.  

 
 

“Geeft aansluiting bij een aansprekende bestuurlijke stijl in het provinciaal optreden en meer het gevoel van 
bestuurlijke nabijheid en betrokkenheid daarin.” 

 
Ons coalitieakkoord heeft als centraal thema In verbinding! Wij zetten de koers die we de afgelopen periode heb-
ben ingezet voort, met enkele nieuwe inhoudelijke accenten (zoals aansluiting arbeidsmarkt-onderwijs) waar-
door we inspelen op de wensen vanuit de veranderende maatschappij. We staan open voor verandering, voor 
andere manieren om onze doelen te bereiken, waarbij we graag gebruikmaken van de innovatiekracht en creati-
viteit van onze ondernemers, maatschappelijke partners en inwoners. 
 
Onze stijl van werken is dan ook om plannen en beleid waar mogelijk op elkaar af te stemmen. De hiervoor be-
schreven werkwijze met de Economic Board Utrecht is hiervan een mooi voorbeeld. Zo hebben we ook bij de 
herijking van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie afgelopen jaar samen met gemeenten opgetrokken en 
vooral bij hen opgehaald welke plannen, wensen en ideeën er leven. Naast deze inventarisatie wordt er bij de 
eventuele bijstelling van het ruimtelijk programma goed gekeken naar andere aspecten, zoals natuur, landschap 
en cultuurhistorie, bodemgesteldheid en mobiliteit. Voor het beleidsdomein Verkeer Vervoer zijn in 2016 alle 26 
gemeenten gevraagd om hun uitvoeringsplannen voor de komende jaren te melden. Onder de noemer van Rea-
lisatie-Impuls 2.0 wordt per gemeente geïnventariseerd hoe wij de uitvoering kunnen versnellen en slim met el-
kaar verbinden.   
 
 

“De belangrijkste sociaal-culturele en historische verbondenheid binnen het gebied Alblasserwaard-Vijfhee-
renlanden wordt niet verstoord door deze provinciekeuze.” 

 
Dit onderschrijven wij. De provinciekeuze is niet van invloed op sociaal-culturele verbondenheid in het gebied. 
Zie hiervoor de beantwoording van het eerste argument onder 4.1.2. 
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“De samenwerking binnen Alblasserwaard-Vijfheerenlanden kan een nieuwe impuls krijgen in een groter en 
meer gediversifieerd bestuurlijk netwerk dat over provinciegrenzen heen kan ontstaan.”  

 
Zoals op meerdere plekken genoemd, benadrukken we ook hier: gemeenten staan voor sociaal-maatschappe-
lijke, ruimtelijke en economische opgaven die zich niet beperken tot bestuurlijke (gemeente- of provincie)gren-
zen. Het concept van ‘grenzenloos samenwerken’ is daar een passend antwoord op: samenwerken met die part-
ners die elkaar verder brengen in het oplossen van vraagstukken. De inhoudelijke opgaven op de vier thema’s 
geven mogelijkheden tot samenwerking over de provinciegrens. Het bestuur van de regio A-V onderzoekt de mo-
gelijkheden van ‘grenzenloos samenwerken’ met de omliggende regio’s en hun samenwerkingsverbanden. De 
samenwerkingsverbanden in het sociale domein in Utrecht en Zuid-Holland voeren samen een verkenning uit 
om hun samenwerking met elkaar te verbinden.  
 
De te vormen gemeente Vijfheerenlanden kan een ‘scharnierfunctie’ tussen Utrecht en Zuid-Holland-Zuid (incl. 
Drechtsteden) vervullen door haar ligging en bestuurlijke relaties. De Utrechtse economische agenda biedt aan-
knopingspunten voor Vijfheerenlanden en mogelijkheden voor het gebied A-V. In dit kader verzoeken wij de ge-
meente Vijfheerenlanden om een zorgvuldige afweging te maken en tot bestendige keuzes te komen. Op die ma-
nier wordt gewerkt aan constructieve en duurzame samenwerkingsrelaties rondom maatschappelijke en ruimte-
lijk-economische opgaven. 

4.1.2 Argumenten voor Zuid-Holland als vestigingsprovincie 

“De belangrijke sociaal-culturele en historische verbondenheid binnen het gebied Alblasserwaard-Vijfheeren-
landen kan het beste worden gewaarborgd en doorontwikkeld binnen de setting van één provinciaal bestuur 
voor het hele gebied.” 

 
Wij herkennen en erkennen de gemeenschappelijkheid en de eigenheid in de regio A-V waar het gaat om land-
schap, cultuur, geschiedenis en godsdienst; deze aspecten verbinden de huidige gemeenten. De nieuwe ge-
meente Vijfheerenlanden zal zich daarop blijven inzetten en verantwoordelijkheid willen nemen. Tegelijkertijd 
zien we in het gebied onderlinge verschillen, en daardoor veranderingen, optreden als het gaat om bestuurlijke 
oriëntatie en visie op ruimtelijke en economische vraagstukken, zoals de vorming van Vijfheerenlanden en an-
dere herindelingen in de regio. Voor zowel het samenhangende geheel als de onderlinge verschillen hebben de 
gemeenten in de regio een belangrijke taak te vervullen. Onze ervaring is dat de identiteit van een regio, een ge-
bied, een gemeente of een gemeenschap niet bepaald of belemmerd wordt door bestuurlijke grenzen. Zo reiken 
de reformatorisch-christelijke identiteit en gemeenschap(pen) veel verder dan de A-V, want die lopen van 
Zeeland via de provincie Utrecht tot aan Overijssel.  
 
Identiteit en samenhang vormen zich door en uiten zich in de lokale gemeenschappen en de ruimtelijke kenmer-
ken, die dwars door bestuurlijke grenzen heen werken. Ten behoeve van die samenhang kunnen gemeenten met 
meerdere kernen dorps- en kernenbeleid voeren. De ervaring bij andere herindelingen met actief dorp- en 
kernenbeleid is dat dit een positieve invloed heeft op de borging en versterking van de lokale identiteit en kwali-
teit. Voor de gemeente Vijfheerenlanden is dit dan ook als belangrijk speerpunt geformuleerd (zie hoofdstuk 4.1.1 
in het Herindelingsadvies) om de identiteit van de kernen te borgen dan wel te versterken. 
 
De vitaliteit van het platteland en de leefbaarheid van kleine kernen zijn ook belangrijke opgaven in de Utrechtse 
regio, die in samenhang met de economische en recreatieve opgave worden opgepakt. Ook draagt de aanwezig-
heid van belangrijke onderwijs- en zorginstellingen in de regio Utrecht bij aan het ontwikkelen van zorgconcep-
ten die toegepast worden bij het vitaal houden. Voor de leefbaarheid van de kleine kernen besteedt de provincie 
Utrecht aandacht aan vraaggericht openbaar vervoer en voorzieningen als snel internet.  
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“De ontwikkelingsmogelijkheden van de agrarische sector zijn onder het provinciaal beleid van Zuid-Holland 
beter geborgd dan onder het provinciaal beleid van Utrecht.” 

 
Deze stelling dat de ontwikkelingsmogelijkheden onder het agrarisch provinciaal beleid van Zuid-Holland beter 
zijn, verdient enige nuancering. De ontwikkelingsmogelijkheden van de agrarische sector worden bepaald door 
nationale wetgeving en provinciaal beleid. De wetgeving is geregeld in het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en 
Natura 2000. In het PAS zijn afspraken gemaakt tussen het Rijk (ministeries van Defensie, EZ en IenM) en de 
twaalf provincies over onder meer de uitgifte van ontwikkelingsruimte. Daarin kunnen Utrecht en Zuid-Holland 
niet van elkaar verschillen.  
 
In de provincie Utrecht zorgt de Agenda Vitaal Platteland (AVP) voor een belangrijk deel van de realisatie van het 
beleid voor het landelijk gebied. Wij zoeken bij de uitvoering van de AVP  nadrukkelijk verbinding met de partners 
in de betreffende gebieden. In Vianen is de gebiedscommissie West, bestaande uit maatschappelijke organisa-
ties en overheden, actief bezig met de AVP. Voor landbouw lopen de investeringen voornamelijk via POP3. Dat is 
een landelijk Plattelandsontwikkelingsprogramma dat onderdeel is van het Gemeenschappelijk Landbouwbe-
leid van de EU. POP3 richt zich primair op innovatie en duurzaamheid in de landbouw. Voor Utrecht is circa € 39 
miljoen beschikbaar waarvan € 17,8 miljoen in het agrarisch natuur- en waterbeheer wordt geïnvesteerd.  Voor 
meer informatie over de AVP in Vianen wordt verwezen naar  http://www.utrecht-west.com/home. 
 
De ontwikkelingsmogelijkheden voor de agrarische sector zijn in Utrecht goed voor grondgebonden veehouderij 
(melkvee), namelijk 2,5 hectare in Utrecht (mits voldaan wordt aan duurzaamheidscriteria) tegenover maximaal 
2 hectare in Zuid-Holland. Voor intensieve veehouderij (met name varkens) zijn de groeimogelijkheden in Zuid-
Holland iets ruimer onder voorwaarde van een duurzaamheidscertificaat is een bouwblok van 2 hectare mogelijk 
en in Utrecht 1,5 hectare. 
 
Voor agrarisch natuurbeheer zijn de mogelijkheden in beide provincies gelijk. Het nieuwe collectieve stelsel voor 
agrarisch natuurbeheer (ANLb) is namelijk landelijk uniform opgezet en geldend. Wel kennen wij een hogere ver-
goeding voor beheerpakketten, mits aan bepaalde randvoorwaarden (plas-drasaccent) is voldaan.  
 
Wij hebben als provincie het voornemen om in 2017 een nieuwe landbouwvisie op te stellen. De landbouwvisie 
wordt een bouwsteen voor de omgevingsvisie. Er wordt gewerkt via een participatief proces, waarbij een breed 
veld van partijen/betrokkenen en deskundigen benaderd wordt. Denk daarbij aan de twee AVP-gebiedscommis-
sies, LTO, andere landbouworganisaties, maatschappelijke organisaties, burgers, kennisinstellingen, gemeenten 
en waterschappen. Dit is voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden een uitgelezen kans om een bijdrage te le-
veren, zodat de visie adequaat inspeelt op de unieke kenmerken van Vijfheerenlanden.  
 
 

“De noodzakelijke ont- en invlechting van de nieuwe gemeente in wettelijke gemeenschappelijke regelingen 
kan met minder financieel risico en beperktere organisatorische gevolgen plaatsvinden.” 

 
De herindeling Vijfheerenlanden heeft tot gevolg dat er gemeenten uit moeten treden uit wettelijke gemeen-
schappelijke regelingen en moet toetreden in andere, vanwege de provinciegrenswijziging.  
 
De provinciegrenswijziging leidt tot noodzakelijke aanpassing van de samenstelling van gemeenschappelijke 
regelingen op basis van de Wet veiligheidsregio’s, de Wet publieke zorg en de Omgevingswet (lijst van deelne-
mende gemeenten, AMvB). Daarom moet de wetgever (i.c. ministerie van BZK) specifieke voorzieningen treffen 
voor toe- en uittreding en ook voor de gevolgen daarvan zoals frictiekosten (artikel 41, lid 7, Wet arhi). Deze voor-
zieningen dienendoor de deelnemers uitgevoerd te zijn op het moment dat de herindeling van kracht is. In ver-
band hiermee zijn de bepalingen voor toe- en uittreding in de betreffende gemeenschappelijke regelingen niet 
van toepassing. Er worden afspraken gemaakt door de gemeenschappelijke regelingen in Zuid-Holland-Zuid en 

http://www.utrecht-west.com/home
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de regio Utrecht, alsmede door de betrokken gemeentenover de overdracht van taken, capaciteit en materieel 
en bijbehorende frictiekosten.  
 
Omdat de wetgever eerst duidelijkheid moet verschaffen over de door hem te treffen voorzieningen, kan op dit 
moment nog geen inzicht worden gegeven in de precieze financiële en organisatorische gevolgen van de toe- en 
uittreding van de drie regelingen. In een eerder stadium is getracht om enigszins inzicht te krijgen in het mitige-
ren van organisatorische en financiële gevolgen maar dat blijkt in dit stadium niet goed mogelijk. De oorzaak zit 
onder meer in de verschillen in berekeningssystematieken en in de verschillende benaderingen die de betrokken 
partijen hanteren. In elk geval kan gesteld worden dat de hoogte van de financiële risico’s en de organisatorische 
gevolgen niet simpelweg berekend worden aan de hand van het aantal deelnemers dat uit- en intreedt, zoals het 
argument doet vermoeden. Afhankelijk van de hoogte van de financiële bijdrage voor de nieuwe gemeente, is er 
mogelijk ook nog sprake van een inverdieneffect.  
 
Uit gesprekken met de samenwerkingsverbanden gedurende het open overleg en uit enkele zienswijzen blijkt 
dat de organisatorische en operationele gevolgen van de provinciekeuze onderling goed zijn op te vangen. Ook 
mag de kwaliteit van dienstverlening niet verslechteren, omdat er landelijke veiligheidsnormen gelden (bv. aan-
rijtijden van hulpdiensten). Er dient tijdig te worden gestart met de ontvlechting, omdat op de beoogde herinde-
lingsdatum zaken geregeld en de organisaties operationeel moeten zijn.  
 
 

“De huidige werkwijze van politie in het gebied grotendeels intact kan blijven en met name de politiepost in 
Gorinchem.” 

 
Gedurende de fase van open overleg heeft de IPC een aantal schriftelijke vragen gesteld aan de Nationale Politie 
over de gevolgen van de provinciegrenswijziging. De vragen zijn in gezamenlijkheid beantwoord door de eenhe-
den Rotterdam en Midden-Nederland. Daaruit blijkt dat de regionale samenwerking als gevolg van de herinde-
ling en de provinciegrenswijziging niet leidt tot structurele veranderingen in de kwaliteit van dienstverlening aan 
burgers en/of partners of in de uitvoeringskracht van politietaken. Twee citaten uit de brief van de Nationale Po-
litie bekrachtigen dit (zie volledige reactie in Bijlagenboek Herindelingsontwerp Vijfheerenlanden): 
 

“Ongeacht wijzigingen in de provinciale indeling ten gevolge van de beoogde fusie, alsmede de hier-
mee samenhangende organisatorische inbedding in de eenheden Rotterdam of Midden-Nederland, 
leidt dit niet tot structurele veranderingen in de kwaliteit van dienstverlening aan burgers en/of part-
ners dan wel in de uitvoeringskracht van politietaken.” 

 
“Lokale informatie en kennis is vastgelegd in de informatiesystemen van de politieorganisatie. De ge-
meentelijke herindeling vraagt om de overdracht van deze informatie tussen de eenheden Midden-
Nederland en Rotterdam op het moment dat de provincie- en eenheidsgrenzen worden aangepast. 
Enkele medewerkers, zoals wijkagenten, beschikken over specifieke lokale kennis. Borging van deze 
specifieke kennis wordt in de overdracht georganiseerd en heeft daarmee onze aandacht.” 
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“Door de nieuwe gemeente in Zuid-Holland in te delen ontstaat er een eenvoudiger bestuurlijke eenheid wat 
betreft waterschap in het gebied.” 

 
De bestuurlijke grenzen van een waterschap staan los van provinciale grenzen. De stroomgebieden waarin wa-
terschappen opereren en waar zij zich omheen organiseren lopen dwars door andere bestuurlijke grenzen heen. 
Het waterschap Rivierenland overschrijdt op dit moment de grenzen van vier provincies. Bij de instelling van het 
waterschap Rivierenland is namelijk als uitgangspunt gehanteerd dat zoveel mogelijk rekening wordt gehouden 
met de waterstaatkundige eenheden1. Die ondergeschiktheid van provinciegrenzen maakt dat bij het Deltapro-
gramma is ingezet op interbestuurlijke samenwerking en gedeeld eigenaarschap. Primair verantwoordelijk voor 
de uitvoering van de grote wateropgaven in het gebied blijft het waterschap Rivierenland. Daarvoor werken wa-
terschappen, en waterschap Rivierenland in het bijzonder, samen met medeoverheden, zowel lokaal, provinciaal 
als nationaal.  
 
In dit verband constateren wij dat het waterschap Rivierenland geen zienswijze op ons Herindelingsontwerp 
heeft ingediend. Onze weergave in het Herindelingsontwerp dat de onderlinge samenwerking en besluitvorming 
in de waterveiligheidsketen goed geborgd zijn, was voor het waterschap geen aanleiding om te reageren. 
 

“Er is minder risico als de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden met een (ongewenste) bouwopdracht in het 
Utrechtse stadsgewest zal krijgen.” 

 
De provincie Utrecht kent in haar beleid (Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Provinciale ruimtelijke veror-
dening) twee belangrijke keuzes: inzetten op binnenstedelijke ontwikkeling en inzetten op landelijk gebied met 
kwaliteit, om zo de kernen vitaal en het landelijk gebied karakteristiek te houden. Wat nu geldt voor bijvoorbeeld 
de Utrechtse Heuvelrug, De Venen en De Utrechtse Waarden, geldt straks ook voor het landschappelijke karakter 
van Leerdam en Zederik. Dat komt de diversiteit binnen de provincie ten goede, waarin stedelijk en landelijk ge-
bied elkaar nodig hebben en aanvullen. Op slechts enkele locaties is (grootschalige) uitbreiding mogelijk ge-
maakt. Een daarvan ligt - op eigen initiatief van de gemeente - in Vianen: Hoef en Haag.  
 
Het is een bevoegdheid van de betreffende gemeenteraden om woningbouw planologisch te realiseren, in de 
regel door het vaststellen van een bestemmingsplan (of Omgevingsplan). Zonder een besluit van de gemeente-
raad kan geen nieuwe woningbouw plaatsvinden (voor zover de vigerende planologische situatie - lees: het be-
stemmingsplan - dat niet toelaat). De provincie Utrecht onderschrijft dan ook de woonvisies van de gemeenten 
Leerdam en Zederik, die inzetten op kleinschalige nieuwbouw. De vrees van een ongewenste bouwopdracht is 
wat ons betreft dan ook volkomen ongegrond.  
 

“Er is minder risico dat de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden in een fusieronde in de toekomst bij gemeen-
ten als Nieuwegein of Houten wordt gevoegd.” 

 
In onze ogen is de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden een bestuurskrachtige en duurzaam robuuste gemeente 
voor de komende decennia. Welke ontwikkelingen er op de langere termijn op gemeenten afkomen kunnen de 
gemeenten en ook wij niet overzien. Ten eerste gaat de nieuwe gemeente daar zelf over. Daarnaast hangt dat 
ook af van de ontwikkelingen in regio en een visie met beleid op het openbaar bestuur van de minister van BZK. 
Het is aan de gemeente Vijfheerenlanden om te bepalen hoe zij hiermee omgaan wat betreft toekomstvisie en 
bestuurlijke oriëntatie. 
 
 
 

1 Artikel 2 Reglement waterschap Rivierenland: Bij het bepalen van het gebied van het waterschap is acht geslagen op het uitgangspunt voor de 
bestuurlijke organisatie van de waterstaatszorg, dat bij de vorming van waterschappen zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met de 
waterstaatkundige eenheden. Een waterstaatkundige eenheid bestaat uit een samenhangend stelsel van oppervlaktewateren en gronden 
(inclusief mensen en gebouwen), die belang hebben bij de instandhouding van dat stelsel. 
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4.2 Zienswijze provincie Zuid-Holland 

De zienswijze van Provinciale Staten van Zuid-Holland (PS) besteedt aandacht aan de gemeentelijke herindeling 
Vijfheerenlanden, de gevolgde procedure en de inhoudelijke en organisatorische argumenten voor de provincie-
keuze.  

4.2.1 Algemeen: verschillende benaderingen 

Uit de zienswijze van de provincie Zuid-Holland blijkt dat zij fundamenteel van opvatting verschilt met ons over 
de wijze waarop het vraagstuk van de provinciekeuze wordt beoordeeld. Dat verschil zit zowel in de benadering 
vanuit de bestuurscultuur als in de inhoudelijke afwegingen. Hiervoor verwijzen we naar het door ons gehan-
teerde kader in hoofdstuk 3. Op enkele hoofdpunten gaan we hierna nader in. 
 
Interprovinciale Commissie (IPC) 
De provincie Zuid-Holland is van mening dat de voorbereiding van het Herindelingsadvies een voortzetting is van 
de reeds eerder door de provincies gezamenlijk ingezette procedure in IPC-verband. Dit staat echter haaks op 
het feit dat de IPC geen besluit heeft kunnen nemen, omdat beide provincies duidelijk van mening verschilden 
over de provinciekeuze en de te hanteren criteria. De IPC heeft als laatste activiteit de minister van BZK gevraagd 
hoe en door wie deze herindelingsprocedure kon worden voortgezet. De minister van BZK heeft de voorkeur van 
de meerderheid van de betrokken gemeenten gevolgd en heeft ons gevraagd om het herindelingsproces voort te 
zetten. Daarmee heeft de minister impliciet ingestemd met onze benadering van de procedure en het vraagstuk 
van de provinciekeuze, zoals verwoord in de pleitnota. Vervolgens is de IPC opgeheven en kwam daarmee de 
IPC-opdracht te vervallen. Conform procedureel is voorgeschreven, hebben wij de benodigde gesprekken ge-
voerd met Zuid-Holland en met de drie betrokken gemeenten. Het voorzetten van het proces betekende wel dat 
al het werk van de IPC niet is overgedaan en alle relevante informatie van de IPC is gebruikt voor het door ons 
opgestelde Herindelingsontwerp. 
 
Draagvlak en democratische legitimatie 
In haar zienswijze gaat Zuid-Holland voorbij aan het democratische draagvlak voor de provincievoorkeur van de 
meerderheid van de drie betrokken gemeenten. Wij hanteren het besluit over de provinciekeuze van de gemeen-
ten die in meerderheid een voorkeur uitspreken voor Utrecht, als primair uitgangspunt. De bestuurlijke invloed 
van de nieuwe gemeente op de provinciale planvorming is in de provincie Utrecht groter dan in Zuid-Holland. 
Utrecht bestaat uit 26 gemeenten. De gemeente Vijfheerenlanden is met circa 54.000 inwoners, na Utrecht en 
Amersfoort, een middelgrote gemeente, vergelijkbaar met Zeist, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Veenendaal en 
Utrechtse Heuvelrug. Daarnaast neemt Vijfheerenlanden binnen de regio U10, waar Vianen nu al onderdeel van 
is, een sterke positie in. 
 
Zuid-Holland bestaat uit 60 gemeenten. Naast Rotterdam en Den Haag zijn er 6 gemeenten met meer dan 
100.000 inwoners. Op provinciale schaal staat de nieuwe gemeente dan op nummer 17. In de regio A-V is de 
nieuwe gemeente de grootste zijn, naast Gorinchem en de nieuwe gemeente Alblasserwaard. 
 
De regio 
Een ander belangrijk verschil tussen beide provincies in de benadering van de herindeling en de provinciegrens-
wijziging blijkt uit het belang van regionale verhoudingen. Zuid-Holland stelt voor de provinciekeuze het belang 
van de regio A-V centraal (”Vanuit het belang van de regio, willen wij het belang en de meerwaarde benadrukken 
van de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden voor de (toekomstige) gemeente Vijfheerenlanden.”). Door alleen 
de regio centraal te stellen, bepalen de samenwerkingsverbanden (verlengd lokaal bestuur) het ontwikkelings-
perspectief van de nieuwe gemeente in plaats van andersom. Dit ’’ omdraaien’ doet geen recht aan de democra-
tische legitimatie en het principe ‘van onderop’. Ook de systematiek van de gemeentelijke herindeling en het 
Beleidskader gemeentelijke herindeling van het ministerie van BZK stellen het belang en het ontwikkelingsper-
spectief van de (nieuwe) gemeente voorop. 
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De Zuid-Hollandse gemeenten 
Opvallend in de reacties uit Zuid-Holland en de Zuid-Hollandse regio is dat ze uitsluitend gericht zijn op de be-
langen van Leerdam en Zederik en niet op het belang van Vianen. Over Vianen wordt opgemerkt dat het beter 
naar Zuid-Holland kan “terugkeren” en er wordt de suggestie gewekt dat er in 2002 een “weeffout” is gemaakt. Er 
wordt daarmee te gemakkelijk voorbijgegaan aan het feit dat dit op initiatief van Vianen is gebeurd en uiteinde-
lijk door het parlement is besloten. Vianen heeft in 2002 een bewuste keuze gemaakt voor de provincie Utrecht 
en is daar nog steeds tevreden over. Wij kijken (zie ook hoofdstuk 3) naar de belangen en de toekomst van alle 
drie de gemeenten in de nieuw te vormen gemeente Vijfheerenlanden en willen daar zoveel mogelijk recht aan 
doen. 
 
Zuid-Holland heeft op 7 februari 2017 een inwonersbijeenkomst gehouden in Ameide (gemeente Zederik), onder 
meer om input op te halen voor haar zienswijze. Er hebben echter geen inwonersbijeenkomsten plaatsgevonden 
in Vianen of Leerdam. Aanvankelijk waren de drie gemeenten ook niet geïnformeerd over de inwonersbijeen-
komst; zij hebben daarover een brief aan de provincie Zuid-Holland gezonden (zie correspondentie in bijlage I: 
bekendmakingen inwonersbijeenkomst, brief burgmeesters aan GS, en reactiebrief GS). 
  
Maak verschil 
Zuid-Holland merkt op dat het regionale niveau belangrijk is voor de toekomst van het openbaar bestuur. In dit 
verband wordt het rapport Maak verschil van de Studiegroep Openbaar Bestuur aangedragen, dat onder verant-
woordelijkheid van BZK in het voorjaar van 2016 is opgesteld. In dat kader worden de meerwaarde en de poten-
tie van een ongedeelde regio A-V beschreven. Wij kennen het genoemde rapport goed en werken in onze provin-
cie al langer in de geest van het rapport (denk aan EBU, U10 en Food Valley). 
 
De kern van het rapport Maak verschil is dat de economische opgave vooropstaat, en de bestuurlijke inrichting 
en werkwijze volgen. Economie is daarbij breed gedefinieerd. Het kan gaan om economisch beleid, verkeer en 
vervoer, ruimtelijke ordening, onderwijs, arbeidsmarkt en cultuur. Economische opgaven verschillen in inhoud, 
aard en omvang per regio. Het vraagt om een openbaar bestuur dat krachtig inspeelt op regionale opgaven, in 
staat is adaptief om te gaan met snel veranderende werkelijkheden en in staat is verbindingen te leggen tussen 
verschillende partijen in de samenleving, zoals bedrijven en kennisinstellingen. In het rapport krijgen de gemeen-
ten het voortouw bij het vormen van de regio. Samenwerking moet vanuit de inhoud worden vormgegeven en 
voldoende flexibel zijn. Opgaven veranderen in de tijd en de betrokken partijen en partners ook. Daarnaast vari-
eert de schaal van de opgaven en dus ook de regio. Dit is lastig, maar het is wel waar de ontwikkeling naar de 
toekomst om vraagt. 
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4.2.2 Samenvoeging gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik  

Zuid-Holland ondersteunt graag het proces van onderop van de drie gemeenten om te herindelen tot een 
nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. De drie gemeenten hebben elkaar gevonden ondanks verschillen in ex-
terne oriëntatie en de kwestie van de provinciegrens. De provincie constateert dat er bestuurlijk, maatschap-
pelijk en bij inwoners draagvlak is voor deze herindeling. De wijze waarop de drie gemeenten aan de slag zijn 
gegaan met de vormgeving en de inrichting van de nieuwe gemeente, verdient complimenten. Er is fors geïn-
vesteerd in het ontwikkelen van een visie op de nieuwe gemeente, waarbij volop aandacht wordt besteed aan 
de interne samenhang en het dorps- en kernenbeleid. 
 
De meervoudigheid in de externe oriëntatie van de nieuwe gemeente vergt wel extra inzet op samenwerking 
en vergt ook een keuze als het gaat om de primaire oriëntatie en de toekomstige samenwerkingspartners.  
 
De schaalgrootte van Vijfheerenlanden lijkt voldoende maar mogelijk is in de verre toekomst een nieuwe op-
schaling nodig. De voorliggende provinciale vestiging kan daarvoor bepalend zijn. In verband hiermee wordt 
ons gevraagd om in het Herindelingsadvies helderheid te geven over het perspectief voor de nieuwe ge-
meente bij een eventuele volgende opschaling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
Met instemming nemen wij kennis van de ondersteuning voor de samenvoeging van Leerdam, Vianen en Zede-
rik. Ook wij stellen vast dat er een breed draagvlak is voor de samenvoeging van Leerdam, Vianen en Zederik. Er 
wordt terecht een compliment aan de drie gemeenten gegeven voor hun inzet en daadkracht voor de vormge-
ving en inrichting van de nieuwe gemeente. 
 
De nieuwe gemeente Vijfheerenlanden is voor de komende decennia voldoende toekomstbestendig. In het ge-
bied rondom Vijfheerenlanden liggen gemeenten van vergelijkbare grootte. Zie in dit verband ook de beoorde-
ling van het toetsingscriterium Duurzaamheid Vijfheerenlanden in paragraaf 5.1.3 van het Herindelingsadvies. 
Daarmee wordt voldaan aan het criterium van het Beleidskader gemeente herindeling.  
 
In onze ogen is de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden een bestuurskrachtige en duurzaam robuuste gemeente 
voor de komende decennia. Welke ontwikkelingen er op de middellange en lange termijn op gemeenten afko-
men kunnen de gemeenten, en ook wij, niet overzien. Ten eerste gaat de nieuwe gemeente daar zelf over. Daar-
naast hangt dat mede af van de ontwikkelingen in regio en een visie met beleid op het openbaar bestuur van de 
minister van BZK. Het is aan de gemeente Vijfheerenlanden om te bepalen hoe zij hiermee omgaat wat betreft 
toekomstvisie en bestuurlijke oriëntatie. 
 
Wij stellen vast dat Zuid-Holland kennis heeft genomen van de visie en de ambities van Vijfheerenlanden en der-
halve de wens van de gemeenten respecteert en ondersteunt om dit ontwikkelingsperspectief te realiseren in 
een omgeving en met samenwerkingspartners die daaraan optimaal kunnen bijdragen. In onze ogen is dan de 
provincie Utrecht het beste passend (zie toelichting in 4.1.1 en 4.2.4). 
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4.2.3 Totstandkoming en onderbouwing Herindelingsontwerp 

De provincie Zuid-Holland maakt opmerkingen over de gevolgde procedure, de onderbouwing in het Herin-
delingsontwerp en onvolledige en selectieve samenstelling van het Bijlagenboek Herindelingsontwerp Vijf-
heerenlanden (ontbreken Herindelingsscan en financieel onderzoek BMC).  

 
Onderbouwing in het Herindelingsontwerp 
Wat betreft de onderbouwing van de keuze voor Utrecht als vestigingsprovincie, verwijzen wij naar hoofdstuk 6 
in het Herindelingsadvies en naar paragraaf 4.1.1, in reactie op eenzelfde opmerking vanuit de drie gemeenten. 
Voor een reactie op de argumentatie voor Zuid-Holland als vestigingsprovincie verwijzen wij naar paragraaf 4.1.2, 
eveneens in reactie op eenzelfde opmerking vanuit de drie gemeenten.  
 
Herindelingsscan 
De beide provincies hebben met de drie gemeenten afgesproken dat de herindelingsscan beschikbaar wordt 
nadat de colleges van B en W ermee hebben ingestemd en hun raden hebben geïnformeerd. In verband hiermee 
hebben wij het rapport op onze website geplaatst.  
 
Financieel onderzoek BMC 
BMC heeft in opdracht van de IPC in 2016 een eerste onderzoek gedaan naar het mitigeren van frictiekosten bij 
de veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten en gezondheidsdiensten. Op basis van de uitkomsten hebben wij vast-
gesteld dat dit onderzoek onvolledig was. Er ontbraken gegevens en er worden verschillende bekostigingssyste-
matieken en kostensoorten gehanteerd. Een onderling vergelijk is daardoor volgens BMC niet mogelijk waardoor 
een goede analyse niet te maken valt. BMC concludeerde dat nader onderzoek en overleg met betrokken organi-
saties noodzakelijk is om het onderzoek nuttig te laten zijn. Aan het BMC-onderzoek kunnen dan ook geen con-
clusies worden verbonden. Bovendien zijn de berekeningen uit het onderzoek door partijen eenzijdig op basis 
van de eigen gemeenschappelijke regeling uitgevoerd, alsof betrof het een ‘gewone’ uittreding betrof. Bij nader 
inzien moet worden vastgesteld dat het onderzoek naar het mitigeren van frictiekosten destijds prematuur was. 
Met de toepassing van artikel 41, lid 7, van de Wet arhi, dient de herindelingswet ‘voorzieningen’ tebevatten over 
toe- en uittreding en de gevolgen daarvan. De bepalingen van de gemeenschappelijke regelingen over toe- en 
uittreding zijn daarom (in beginsel) niet van toepassing en kunnen niet gebruikt worden voor het identificeren 
van mogelijke ontvlechtingskosten. 

4.2.4 Het belang van de (Zuid-Hollandse) regio 

In haar zienswijze benadrukt de provincie Zuid-Holland de meerwaarde en de potentie van een ongedeelde 
regio A-V. Het belang van regio’s neemt namelijk toe, waarbij verwezen wordt naar het rapport Maak Verschil 
van de Studiegroep Openbaar Bestuur, ministerie van BZK. In dat verband wordt een aantal opbrengsten ge-
noemd dat door middel van de samenwerking in deze regio tot stand is gekomen. Ten slotte zet Zuid-Holland 
uiteen waarom deze provincie de meest logische inbedding is voor Vijfheerenlanden. 

 
Zuid-Holland erkent de economische kracht van de Utrechtse regio maar plaatst kanttekeningen bij de kansen 
die dit biedt voor Vijfheerenlanden en heeft daarbij niet helemaal een juist beeld van de Utrechtse regio. 
 
Regionaal niveau is belangrijk 
Wij onderschrijven het belang van een ruimtelijk economische regio zoals verwoord in het rapport Maak verschil 
(zie daarvoor ook paragraaf 4.2.1). Het gaat hierbij om sterke en robuuste regio’s die krachtig inspelen op de regi-
onaal-economische opgaven. Immers, robuuste en krachtige regio’s zijn in staat om een economisch-regionaal 
programma op te stellen en uit te voeren.  
 
De bestuurlijke invloed van de nieuwe gemeente op de provinciale planvorming is in de provincie Utrecht groter 
dan in Zuid-Holland. De gemeente Vijfheerenlanden wordt met circa 54.000 inwoners, na Utrecht en Amersfoort, 
een middelgrote gemeente, vergelijkbaar met Zeist, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Veenendaal en Utrechtse Heu-
velrug. Maar nog belangijker is de diversiteit die de nieuwe gemeente met zich meebrengt. Het landelijke gebied, 



 

Reactienota Vijfheerenlanden | Pagina 24/43 

 

met zijn eigen identiteit, ruimtelijke kenmerken en economische activiteiten is een mooie aanvulling op de regio 
Utrecht, waar stad en groen elkaar versterken. In de Utrechtse regio zoeken we bewust naar samenhang tussen 
de verschillende gebieden. Door de unieke kenmerken kan de inbreng van Vijfheerenlanden in gezamenlijke dan 
wel provinciale plannen en beleid groot zijn, zeker als de gemeente goed is aangesloten op netwerken rondom 
vraagstukken en daaraan actief bijdraagt. 
 
Zuid-Holland bestaat uit 60 gemeenten. Naast Rotterdam en Den Haag zijn er nog 6 gemeenten met meer dan 
100.000 inwoners. Op provinciale schaal is de nieuwe gemeente nummer 17 van de 60 gemeenten. In de regio A-V 
wordt de nieuwe gemeente de grootste gemeente, naast Gorinchem met een centrumfunctie en nieuwe ge-
meente Alblasserwaard (zie hierna). Over de toekomstbestendigheid van regio A-V volgt hierna meer.  
 
Samenwerking in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (A-V) 
Wij onderschrijven de waarde en de potentie van het gebied A-V. Wij constateren echter een discrepantie tussen 
het gebied A-V en het samenwerkingsverband A-V.  
 
Op 1 december 2007 is de gemeenschappelijke regeling Alblasserwaard Vijfheerenlanden (GR A-V) ingesteld. Het 
samenwerkingsverband Alblasserwaard-Vijfheerenlanden bestaat uit de zes gemeenten Zederik, Leerdam, Mo-
lenwaard, Giessenlanden, Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam. Hardinxveld-Giessendam, Gorinchem en 
Leerdam hebben een meer stedelijk karakter; de andere gemeenten zijn te typeren als landelijk.  
 
Geografisch en historisch bezien behoren ook de meer stedelijke gemeenten Alblasserdam, Papendrecht en 
Sliedrecht tot de Alblasserwaard. Deze gemeenten maken echter geen deel uit van de GR A-V maar van de 
Drechtsteden. De gemeente Vianen behoort historisch en geografisch tot Vijfheerenlanden maar maakt geen 
deel uit van de GR A-V. De gemeente Lingewaal kent historische en geografische verwantschap met de Vijfhee-
renlanden, maar ligt in de provincie Gelderland. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het geografisch en histo-
risch samenhangende gebied A-V groter en daarmee niet gelijk te schakelen is aan de samenwerking onder de 
naam A-V. Daarom achten wij de regionale benadering van Zuid-Holland niet eenduidig en consistent.  
 

 
Figuur 4.1 - Kaart van gebied A-V, uit rapport commissie Schutte (2014) 
 
Daarnaast spelen er autonome bestuurlijke ontwikkelingen die invloed hebben op de GR A-V: 
- Hardinxveld-Giessendam treedt per 1-1-2018 uit de GR A-V en treedt toe tot GR Drechtsteden; 
- Herindeling Alblasserwaard (Molenwaard-Giessenlanden) per 1-1-2019; 
- Herindeling Vijfheerenlanden (Leerdam-Vianen-Zederik) per 1-1-2019; 
- Lingewaal fuseert met Geldermalsen en Neerijnen per 1-1-2019. De (beperkte) samenwerking van Lingewaal 

(domein sociaal) met A-V wordt dan naar verwachting beëindigd.  



 

Reactienota Vijfheerenlanden | Pagina 25/43 

 

 
Gelet op deze ontwikkelingen, omvat het samenwerkingsverband A-V na 1 januari 2019 alleen de gemeenten Go-
rinchem, Alblasserwaard en mogelijk Vijfheerenlanden. We betwijfelen of dan nog sprake is van een volwaardige 
en toekomstbestendige regio. Dat vraagstuk moeten de betrokken deelnemers de komende periode met elkaar 
bespreken.  
 
Daarnaast zal de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden zelf de afweging gaan maken of en zo ja, voor welke be-
leidsdomeinen dit samenwerkingsverband kan bijdragen aan de eigen en regionale ambities en opgaven. In 
onze ogen is deze samenwerking niet aan provinciegrenzen gebonden. De nieuwe gemeente kan vanuit Utrecht 
samenwerken. Omgekeerd geldt dat ook: als de nieuwe gemeente onderdeel wordt van Zuid-Holland, is de ge-
meente niet verplicht om in de regio A-V samen te werken.  
 
De Utrechtse economie 
Een typering van de Utrechtse economie en hoe die past bij het profiel van de nieuwe gemeente Vijfheerenlan-
den, staat in de beantwoording onder 4.1.1, in reactie op eenzelfde verzoek vanuit de drie gemeenten.  

4.2.5 Gevolgen van de provinciegrenswijziging 

Bij de provinciekeuze is het belangrijk de mogelijke negatieve gevolgen voor andere gemeenten en regio’s 
mee te wegen. Zuid-Holland merkt op dat er restproblematiek ontstaat in met name Alblasserwaard indien 
de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht wordt gevestigd. En dat zal ook negatief uit-
werken voor de nieuwe gemeente. 
 
De keuze voor de provincie Utrecht is ingrijpender en heeft meer negatieve gevolgen voor de omliggende ge-
meenten en regio’s dan een provinciekeuze voor Zuid-Holland. In dit verband worden ook waterveiligheid en 
veiligheidszorg genoemd.   
  
PS van Zuid-Holland verzoeken ons ook om alsnog de effecten in beeld te brengen - zowel kwantitatief als 
kwalitatief - van het beëindigen of aanpassen van de samenwerkingsverbanden (vrijwillig en wettelijke) voor 
de inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. 

 
In hoofdstuk 3 wordt beschreven hoe wij het vraagstuk van de provinciekeuze benaderen en hoe wij de gevolgen 
van de provinciekeuze op de samenwerkingsverbanden zorgvuldig willen aanpakken. De mogelijke effecten van 
de provinciegrenswijziging op samenwerkingsverbanden en de belangen die daarmee samenhangen worden 
zorgvuldig afgewogen in relatie tot de haalbaarheid van de provincievoorkeur. 
 
Effecten op vrijwillige samenwerkingsverbanden en de regio 
De gemeenten, als deelnemers van de gemeenschappelijke regelingen, beslissen zelf over het wel of niet voort-
zetten van hun samenwerkingsverbanden. Dat gebeurt volgens de bepalingen in de betreffende regelingen en in 
de Wet arhi. Daarin heeft de provincie, behalve een toezichthoudende taak, geen rol. Wij kunnen dan ook niet de 
effecten in beeld brengen van het eventueel toe- of uittreden van gemeenten bij samenwerkingsverbanden. De 
nieuwe gemeente neemt in de eerste zes maanden na de herindeling een besluit over ontvlechting van samen-
werkingsverbanden (of eventueel twaalf maanden na GS-besluit). 
 
Naast de GR A-V gaat het hier met name om samenwerkingsverbanden in het sociale domein (PAUW-bedrijven, 
AVRES en WIL-samenwerking). Het is aan deze verbanden en hun deelnemers om de uittreding met elkaar te re-
gelen, inclusief een uitwerking van de financiële en de organisatorische gevolgen.    
 
Effecten op wettelijke samenwerkingsverbanden 
Zie voor de effecten op wettelijke samenwerkingsverbanden onze reactie in 3.2 en 4.1.2. 
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Veiligheidszorg 
De kwaliteit van dienstverlening in de veiligheidsketen wordt op nationaal niveau bepaald en staat niet ter dis-
cussie. Een eventuele provinciegrenswijziging heeft daarop geen invloed. Om de juiste veiligheidszorg te leveren, 
is het van belang dat de hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en ambulance) snel ter plaatse zijn. De aan-
rijtijden zijn daarvoor op nationaal niveau vastgelegd in wet- en regelgeving; hieraan moeten alle regionale hulp-
diensten zich conformeren. De algemene norm is dat de hulpverlening binnen vijftien minuten ter plaatse is. 
Voor brandweer en ambulance gelden vaste vertreklocaties. Alle betrokken organisaties kijken in goed onderling 
overleg bij een wijziging van samenstelling van de veiligheidsregio’s opnieuw naar een zo optimaal mogelijke 
spreiding van de diensten om te voldoen aan het vereiste veiligheidsniveau. 
 
De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) bekrachtigt dit in haar zienswijze: “De wijziging van de regionale grens van 
beide samenwerkingsverbanden kan en mag niet tot een verlaging van het veiligheidsniveau leiden.” Ook de 
Omgevingsdienst Regio Utrecht en de GGD Utrecht benadrukken dat de herindeling niet ten koste kan gaan van 
de kwaliteit en continuïteit van hun taakuitvoering en dienstverlening in het gebied. 
 
Waterveiligheid 
Het waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor de waterveiligheid in het gebied van A-V, liggend binnen 
Dijkring 16. Het waterschap ligt op dit moment in vier provincies en drie veiligheidsregio’s en moet dus bij de uit-
oefening van zijn taak goed afstemmen met deze medeoverheden. Vianen ligt op dit moment in Dijkring 16 en 
tegelijk in de provincie Utrecht en maakt dus deel uit van de VRU. De provincie Utrecht en de VRU voeren daarom 
nu ook al regelmatig overleg met het waterschap Rivierenland, de Veiligheidsregio ZHZ en de provincie Zuid-Hol-
land. Het waterschap ziet geen bezwaren bij het beheer en onderhoud van de dijkring; een goede afstemming 
daarover blijft uiteraard nodig. 
 
Wij merken op dat per 1 januari 2017 in de Waterwet andere waterveiligheidsnormen zijn opgenomen.  De dijk-
ringbenadering is gewijzigd in dijktrajectbenadering; dit leidt tot bijstelling van de waterveiligheidsnorm en bij-
behorende werkwijze.  
 
Bij interprovinciale herindelingen waardoor de provinciegrens wordt gewijzigd, acht de wetgever het ruimtelijk-
waterstaatkundig argument wel belangrijk, maar ondergeschikt aan de provinciale indeling.  In 2002 is Vianen 
naar Utrecht gegaan terwijl de ruimtelijk-waterstaatkundige indeling daarbij werd doorbroken. In verband met 
goede en professionele afstemming en plannen tussen betrokken organisaties wordt dit aspect voor de water-
veiligheid niet als onoverkomelijk ervaren. Bij dreiging of crises is er altijd afstemming en samenwerking nodig 
tussen de verschillende autoriteiten in het Rivierenland. Dat is in de huidige situatie zo en dat blijft zo in de voor-
gestelde samenstelling bij de zogenaamde ‘dijkringbenadering’ op basis van de nieuwe Waterwet per 1-1-2017.  
 
Wij onderschrijven de opvatting dat de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden qua veiligheid deel uitmaakt van een 
gebied waar hoogwater een van de grootste risico’s is. Dit risicoprofiel van overstromingen staat bij de Veilig-
heidsregio Utrecht (VRU) dan ook op nummer één, want Vianen maakt geen deel uit van die regio. De VRU heeft 
ervaring met coördinatieplannen voor de dijkringen 14, 15 en 44 (Centraal Holland). De plannen van de VRU voor 
dreigende overstroming (ook ten aanzien van preventieve evacuatie) zijn van hoge kwaliteit.  
 
In dit verband constateren wij dat het waterschap Rivierenland geen zienswijze op ons Herindelingsontwerp 
heeft ingediend. Onze weergave in het Herindelingsontwerp dat de onderlinge samenwerking en besluitvorming 
in de waterveiligheidsketen goed geborgd zijn, was geen aanleiding om te reageren. 
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5. Reactie op zienswijzen inwoners, bedrijven, 
maatschappelijke organisaties en bestuurlijke om-
geving 

Dit hoofdstuk bevat de reactie op de binnengekomen zienswijzen op het Herindelingsontwerp van inwoners, 
maatschappelijke organisaties en bedrijven. Vanwege de grote hoeveelheid aan zienswijzen en de grote ver-
scheidenheid aan ingebrachte thema’s, vindt de beantwoording geclusterd plaats. Dat wil zeggen: de zienswij-
zen zijn geordend en worden beantwoord per thema. De indeling in thema’s heeft een praktische reden (zie 1.2 
voor een verantwoording van deze aanpak). Vanwege de onderlinge samenhang van de thema’s, moet dit hoofd-
stuk als één geheel worden gelezen.  
 
Per categorie worden de ontvangen zienswijzen, omwille van de leesbaarheid, geparafraseerd en vervolgens 
voorzien van een reactie. Door de zienswijzennummers te vermelden, wordt aangegeven welke zienswijzen be-
antwoord worden. De zienswijzen zijn geanonimiseerd opgenomen in het separate Bijlagenboek Zienswijzen 
Vijfheerenlanden.  
 
Paragraaf 5.1 gaat in de samenvoeging tot Vijfheerenlanden. Zienswijzen over de provinciegrenswijziging worden 
in de paragrafen 5.2 t/m 5.8 van een reactie voorzien.  

5.1 Samenvoeging Leerdam, Vianen en Zederik  

In deze paragraaf wordt een reactie gegeven op 136 zienswijzen met de volgende volgnummers: 
1, 2, 8, 9, 10, 17, 24, 27, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 126, 128, 
129, 130, 131, 132, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 
156, 157, 158, 161, 164, 165, 167, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 185, 186, 190, 192, 198, 199, 200, 202 

5.1.1 Brede steun voor herindeling ‘van onderop’ 

De zienswijzen die ingaan op de samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik, steunen het 
initiatief van onderop. Dit geldt voor alle partijen in de bestuurlijke omgeving: gemeenten en samenwerkings-
verbanden in zowel Utrecht als Zuid-Holland. Vanuit de samenleving worden enkele kanttekeningen gemaakt 
bij het maatschappelijk draagvlak (zie hierna). 

 
Deze zienswijzen onderschrijven onze beoordeling van de herindeling Vijfheerenlanden.  
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5.1.2 Maatschappelijk draagvlak voor de herindeling Vijfheerenlanden  

In enkele zienswijzen wordt onvrede geuit over de wijze van maatschappelijke betrokkenheid bij het besluit 
van de drie raden om over te gaan tot samenvoeging. De gemeentebesturen zouden de inwoners, onderne-
mers en maatschappelijke organisaties onvoldoende hebben betrokken, voorafgaand aan het besluit. In de 
standaardzienswijze wordt ook aangegeven dat er een verschil is tussen het standpunt van enkele politieke 
partijen en de opvatting(en) binnen de politieke achterban.   

 
Wij benadrukken dat het besluit om over te gaan tot gemeentelijke herindeling niet door de provincie Utrecht, 
maar door de drie gemeenteraden is genomen. Zij hebben een eigenstandige verantwoordelijkheid om te vol-
doen aan de criteria uit het Beleidskader gemeentelijke heindeling, waaronder het stimuleren en peilen van 
maatschappelijk draagvlak. De drie gemeentebesturen zijn al jarenlang intensief en zorgvuldig bezig met bezin-
ning op hun bestuurlijke toekomst, waarbij ze meermaals de samenleving hebben uitgenodigd om mee te den-
ken, meningen te uiten en aandachtspunten mee te geven. Dit alles is opgenomen in de logboeken, die als bij-
lage II zijn opgenomen bij het Herindelingsontwerp en ook bij het Herindelingsadvies. De provincie beoordeelt 
deze inspanningen ten behoeve van maatschappelijk draagvlak positief.  

5.1.3 Opsplitsen dorpen 

Enkele zienswijzen pleiten voor het opsplitsen van de dorpen Ameide, Meerkerk en Tienhoven van de nieuwe 
gemeente Vijfheerenlanden en deze toe te voegen aan de nieuw te vormen gemeente Alblasserwaard i.o. 

 
De drie gemeenten hebben vanaf het begin van hun verkenning naar een mogelijke samenvoeging, ingezet op 
een ongesplitste samenvoeging; samen vormen zij Vijfheerenlanden. Er is een grote mate van interne samen-
hang tussen de kernen. Ook bij de eerdere herindeling waarbij Zederik en Leerdam zijn ontstaan in hun huidige 
vorm, speelde de interne samenhang van de dorpen en woonkernen een rol van betekenis. Er is dan ook geen 
aanleiding om dorpen op te splitsen. 

5.1.4 Oriëntatie volgende herindeling 

In de standaardzienswijze op www.zhmijnprovinciekeuze.nl wordt gesteld: ”De huidige fusie zal vroeger of 
later worden gevolgd door volgende fusies.” Daarbij wordt een provinciale fusie tussen Flevoland, Noord-Hol-
land en Utrecht als voorbeeld genoemd. Daarom wordt een nieuwe gemeente Vijfheerenlanden in de provin-
cie Utrecht, vanwege verschillen, als onwenselijk beschouwd.  

 
In onze ogen is de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden een bestuurskrachtige en duurzaam robuuste gemeente 
voor de komende decennia. Zie ook beantwoording hierover onder 4.2.2. 
 
De door het kabinet voorgestelde provinciefusie was onwenselijk door het ontbreken van een visie op het open-
baar bestuur en de gevolgen van de fusie voor betrokken partijen. Welke ontwikkelingen er zich voordoen op de 
langere termijn kunnen we niet overzien. Dit hangt mede af van beleid op het openbaar bestuur waar de minister 
van BZK verantwoordelijk voor is.  
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5.2 Procedure en onderbouwing door provincie Utrecht 

In deze paragraaf wordt een reactie gegeven op 164 zienswijzen met de volgende volgnummers: 
1, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 
83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 
114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 
142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 161, 163, 164, 165, 167, 169, 171, 
173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 190, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 202 

5.2.1 Procedure totstandkoming Herindelingsontwerp 

In diverse zienswijzen op de provincie Utrecht als vestigingsprovincie, wordt ingegaan op de wijze waarop de 
provincie Utrecht haar procedurele verantwoordelijkheid voor het Herindelingsontwerp heeft ingevuld. Dit 
zou onvoldoende en onzorgvuldig zijn geweest. Deze boodschap is de kern van met name zienswijzen van de 
volgende bestuurlijke partijen uit Zuid-Holland: Veiligheidsregio ZHZ, DJG ZHZ, Omgevingsdienst ZHZ en de 
gemeenten Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en Molenwaard. 

 
Allereerst staan wij er als provincie voor open dat onze omgeving kritisch is op ons handelen in deze herinde-
lingsprocedure. Ondanks de combinatie van tijdsdruk en de complexiteit van het vraagstuk, hebben wij onze ui-
terste best gedaan om alle relevante aspecten in het Herindelingsontwerp aan de orde te laten komen. Naar 
aanleiding van de zienswijzen hebben we in het Herindelingsadvies de onderbouwing van de provinciegrenswij-
ziging aangescherpt.  
 
We benadrukken in dit kader wederom dat de noodzakelijke provinciegrenswijziging voortvloeit uit de samen-
stelling van deze herindeling. Het is niet de provincie Utrecht maar de drie gemeenten die het initiatief hebben 
genomen. Nu de herindeling vorm krijgt in een Herindelingsontwerp en -advies, is de provincie procedureel ver-
antwoordelijk en daarmee in zekere zin aanjager van het proces inclusief de provinciegrenswijziging. Dit doen wij 
omdat we de herindeling op initiatief van de gemeenten (conform ons coalitieakkoord: ‘van onderop’) mogelijk 
willen maken. 
 
Wij herkennen ons niet in de kritiek van een vooringenomen houding en een eenzijdige invulling van onze pro-
cesverantwoordelijkheid. In eerste instantie hebben wij een gezamenlijke procedure doorlopen met een IPC met 
de provincie Zuid-Holland. Die procedure werd beëindigd vanwege een fundamenteel verschil in de benadering 
van de provinciekeuze. Aan de minister is gevraagd uitsluitsel te geven over hoe en door wie de procedure zou 
worden voortgezet. De minister vroeg de provincie Utrecht om de procedure voort te zetten, waarbij de motiva-
tie ons sterkte in het vertrekpunt van lokaal democratisch draagvlak. In hoofdstuk 3 van deze Reactienota geven 
wij onze benadering aan van deze herindeling. Deze verschilt inderdaad van de provincie Zuid-Holland en an-
dere reacties uit het Zuid-Hollandse. Wij hebben echter de opdracht om verschillende belangen te beoordelen 
en te wegen. Het appél dat dit onvoldoende in het Herindelingsontwerp is terug te lezen nemen wij serieus. In 
het Herindelingsadvies besteden we daarom extra aandacht aan een aantal argumenten. Dit brengt echter geen 
verandering in de aard van ons voorstel.  
 
De fase waarin wij het Herindelingsontwerp hebben opgesteld, was een voortzetting van de fase van open over-
leg dat wij samen met de provincie Zuid-Holland in de IPC hebben doorlopen, maar met een eigenstandige ver-
antwoordelijkheid wat betreft beoordeling en uitwerking. Alle verzamelde informatie uit documenten en ge-
sprekken gedurende het open overleg zijn door ons meegenomen en gewogen in het opstellen van het Herinde-
lingsontwerp. Wij zijn samen met de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik opgetrokken om tot een volledig 
voorstel te komen dat op hun steun kan rekenen waar het gaat om de herindeling Vijfheerenlanden. De provin-
ciegrenswijziging is een gevolg van de herindeling. De maatschappelijke en de bestuurlijke omgeving hebben na 
publicatie van het Herindelingsontwerp een zienswijze kunnen indienen, waarin zij uitgebreid hun reactie kon-
den geven; zij hebben dit ook gedaan. Daarmee zijn wij van mening dat wij voldoende inzet hebben gepleegd om 
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de verschillende belangen bijeen te brengen en te wegen. In het Herindelingsadvies is hier meer expliciet aan-
dacht aan besteed, met name in hoofdstuk 6.  

5.2.2 Onderbouwing in het Herindelingsontwerp 

Zienswijzen die de keuze voor Utrecht als vestigingsprovincie afwijzen stellen dat de onderbouwing in het 
Herindelingsontwerp onvoldoende en eenzijdig zou zijn. Er wordt door deze indieners gesteld dat in het Her-
indelingsontwerp: 
- onvoldoende is uitgewerkt wat de voordelen zijn als Vijfheerenlanden in Utrecht komt te liggen; 
- onvoldoende aandacht is voor het standpunt en de argumenten van de provincie Zuid-Holland waarom zij 

de vestigingsprovincie zouden moeten zijn. 
 
De inhoud van de zienswijzen doet ons inzien dat er aspecten en invalshoeken voor de herindeling en de provin-
ciegrenswijziging in het Herindelingsontwerp onderbelicht zijn die beter belicht hadden kunnen worden en die in 
het Herindelingsadvies meer aandacht behoeven. In het Herindelingsadvies hebben wij daarom de volgende as-
pecten nader uitgewerkt: 
- de argumenten (voordelen en kansen) voor Utrecht als vestigingsprovincie: zie paragraaf 4.1.1 van deze Reac-

tienota; 
- de ingebrachte argumenten voor Zuid-Holland als vestigingsprovincie en de interpretatie en weging daarvan: 

zie paragraaf 4.1.2 van deze Reactienota. 

5.2.3 Maatschappelijk draagvlak voor de provinciegrenswijziging 

Diverse zienswijzen noemen het gebrek aan maatschappelijk draagvlak voor de provinciekeuze en het ont-
breken van het peilen daarvan als argument tegen de provincie Utrecht als vestigingsprovincie. Er worden 
enkele onderzoeken en enquêtes aangehaald waaruit blijkt dat er steun is voor Zuid-Holland als vestigings-
provincie. 

 
De gemeenten hebben in de voorbereiding op de herindeling hun inwoners, bedrijven en maatschappelijk par-
tijen gelegenheid geboden om mee te denken over de bestuurlijke toekomst en om zich over de herindeling te 
uiten. De gemeenten hebben openbare bijeenkomsten georganiseerd over het haalbaarheidsonderzoek, waarbij 
de provinciekeuze onderwerp was (zie logboeken bij Herindelingsontwerp en -advies). Deze activiteiten zijn be-
schreven in de logboeken bij het Herindelingsadvies.  
 
Wij bouwden voort op de intensieve en interactieve voorbereidingen door de drie gemeenten en de IPC. Na pu-
blicatie van het Herindelingsontwerp was het mogelijk een zienswijze in te dienen en hebben wij inwonersbijeen-
komsten georganiseerd in elk van de drie gemeenten.  
 
We nemen kennis van de uitkomsten van de genoemde onderzoeken, peilingen en enquêtes. We nemen de ge-
uite gevoelens en zorgen over de provinciekeuze serieus en gaan hier in de volgende paragrafen verder op in. Zie 
ook hoofdstuk 5 van het Herindelingsadvies. 
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5.3 Regionale identiteit en geografische samenhang 

In deze paragraaf wordt een reactie gegeven op 161 zienswijzen met de volgende volgnummers: 
1, 2, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 23, 29, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 
99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 
129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 
157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 167, 168, 170, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 184, 185, 186, 188, 190, 192, 194, 
195, 196, 198, 199, 200, 202, 204 

5.3.1 Vijfheerenlanden als aanvulling op de Utrechtse regio 

Diverse zienswijzen van gemeenten en samenwerkingsverbanden in de Utrechtse regio beschouwen Vijfhee-
renlanden als welkome toevoeging aan de provincie Utrecht. Deze beweging is volgens hen logisch, gezien de 
sociaal-economische stromen vanuit het gebied richting Utrecht en uitgaande van de politiek-bestuurlijke 
meerderheid in de drie gemeenten.  

 
Deze zienswijzen onderschrijven ons perspectief op de herindeling en ons voorstel van Utrecht als vestigingspro-
vincie voor Vijfheerenlanden.  

5.3.2 Identiteit en samenhang van de regio A-V 

In de standaardzienswijze via www.zhmijnprovinciekeuze.nl en in diverse individuele zienswijzen wordt bena-
drukt dat de regio A-V een eenheid vormt als het gaat om historie, identiteit, ruimtelijke kenmerken. Als de 
nieuwe gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen, zou dat volgens de indieners een 
breuk zijn in die eenheid en samenhang van de regio. Dit wordt in sommige zienswijzen vergezeld van uitspra-
ken als “Ik ben een Zuid-Hollander” en “Ik heb helemaal niets met Utrecht.”  

 
Wij herkennen en erkennen de gemeenschappelijkheid en eigenheid in de regio A-V waar het gaat om landschap, 
cultuur, geschiedenis en godsdienst. Zie ook de beantwoording onder 4.1.2. Deze aspecten verbinden de huidige 
gemeenten. De nieuwe gemeente Vijfheerenlanden blijft zich daarop inzetten en daar verantwoordelijkheid in 
willen nemen. Tegelijk zien we in het gebied onderlinge verschillen, en daardoor veranderingen, optreden als het 
gaat om bestuurlijke oriëntatie en visie op ruimtelijke en economische vraagstukken, zoals de vorming van Vijf-
heerenlanden en andere herindelingen in de regio. Voor zowel het samenhangende geheel als de onderlinge ver-
schillen hebben de gemeenten in de regio een belangrijke taak te vervullen. Onze ervaring is dat de identiteit van 
een regio, een gebied, een gemeente of een gemeenschap niet bepaald of belemmerd wordt door bestuurlijke 
grenzen. Zo reiken de reformatorisch-christelijke identiteit en gemeenschap(pen) veel verder dan de A-V, want 
die loopt van Zeeland via de provincie Utrecht, tot aan Overijssel.  
 
Identiteit en samenhang vormen zich door en uiten zich in de lokale gemeenschappen en de ruimtelijke kenmer-
ken die dwars door bestuurlijke grenzen heen werken. Ten behoeve van die samenhang kunnen gemeenten met 
meerdere kernen daarop dorps- en kernenbeleid voeren. De ervaring bij andere herindelingen met actief dorp- 
en kernenbeleid is dat dit een positieve invloed heeft op de borging en versterking van de lokale identiteit en 
kwaliteit. Voor de gemeente Vijfheerenlanden is dit dan ook als belangrijk speerpunt geformuleerd (zie hoofd-
stuk 4.1.1 in het Herindelingsadvies) om de identiteit van de kernen te borgen dan wel te versterken. 
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5.3.3 Grenzen waterschap en provincies 

Enkele zienswijzen gaan in op de verhouding tussen het waterschap Rivierenland en provinciegrenzen. De 
toevoeging van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden zou ervoor zorgen dat het waterschap Rivierenland 
nog steeds vier provincies zou beslaan, terwijl dit bij een toevoeging aan provincie Zuid-Holland zou vermin-
deren naar drie provincies.  

 
De bestuurlijke grenzen van een waterschap staan los van provinciale grenzen. Zie de beantwoording onder 4.1.2 
en 4.2.5. 
 
Om de uitdaging van een eenvoudiger openbaar bestuur aan te gaan, zijn een andere aanpak en oplossingsrich-
ting noodzakelijk dan deze herindeling en de daaruit voortvloeiende provinciekeuze. De verhouding tussen wa-
terschaps- en provinciegrenzen verandert met deze herindeling niet en er is daarom voor ons geen reden om het 
voorstel bij te stellen.  

5.3.4 Grenzen waterwingebieden 

Drinkwaterbedrijf Oasen brengt als aandachtspunt naar voren dat de wijziging van de provinciegrens ook ge-
volgen heeft voor een aantal waterwinlocaties van Oasen. Ze brengen concreet de volgende zaken onder de 
aandacht: 
- De waterwinning Lexmond met de grondwaterbeschermingszones is thans vergund door de provincie 

Zuid-Holland. Door wijziging van de provinciegrens wordt de provincie Utrecht bevoegd gezag. 
- Een deel van het beschermingsgebied van waterwinning Langerak komt te liggen in de provincie Utrecht. 

Oasen vraagt de bescherming van deze winning niet te verdelen over twee provincies maar blijvend onder 
het PMV-regime van Zuid-Holland te laten vallen. 

- De provincie Zuid-Holland heeft in haar beleidsplannen een strategische grondwatervoorraad opgenomen 
in o.a. het gebied van de gemeente Vijfheerenlanden. Oasen verzoekt de provincie Utrecht deze strategi-
sche reservering over te nemen. 

 
Bij wijziging van de provinciegrens neemt de provincie Utrecht inderdaad de rol van bevoegd gezag van de pro-
vincie Zuid-Holland over. De waterwinning in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden (bij Lexmond) krijgt daar-
mee een plek in onze provinciale plannen en verordeningen. Provincies kunnen alleen milieubeschermingsge-
bieden aanwijzen op hun eigen grondgebied. Dit betekent dat provincies onderling en natuurlijk in samenspraak 
met het drinkwaterbedrijf en andere stakeholders, moeten afstemmen hoe een provincieoverschrijdend be-
schermingsgebied in beide verordeningen wordt vastgelegd. Dit gebeurt ook voor de waterwinning Langerak. De 
provincie Utrecht heeft ook een strategische grondwatervoorraad en heeft een belang om grondwater met een 
goede kwaliteit te behouden en te beschermen om op langere termijn voldoende kwalitatief drinkwater te heb-
ben. De strategische grondwatervoorraad in de gemeente Vijfheerenlanden krijgt een een plek in onze plannen 
en verordeningen. In samenspraak met Oasen en andere stakeholders gaan wij na op welke wijze dit het best 
vorm kan krijgen. 
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5.3.5 Instandhouding molens 

Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden (SIMAV) heeft 35 mo-
lens in bezit. Leerdam, Vianen en Zederik behoren tot het werkgebied van SIMAV en de gemeenten participe-
ren in het bestuur. Vraag aan de gemeenten is of zij hun beleid onverkort voortzetten. Daarnaast heeft SIMAV 
de gevolgen van de provinciegrenswijziging naar Utrecht door de landelijke koepel (Vereniging de Holland-
sche Molen) laten uitzoeken. Daaruit kwam naar voren dat Zuid-Holland een aantal specifieke regelingen kent 
voor molens, die in Utrecht ontbreken. SIMAV is bezorgd over een ongewis toekomstbeeld als Vijfheerenlan-
den overgaat van Zuid-Holland naar Utrecht waardoor zij te maken krijgt met twee provincies.   

 
Ook de provincie Utrecht zet zich in voor molens. Het is alleen bij ons anders georganiseerd. Voor het molenbe-
leid en de uitvoering daarvan werken wij nauw samen met de Stichting De Utrechtse Molens (SDUM). Wij hebben 
daarvoor het volgende instrumentarium: 
- de provincie Utrecht verstrekt een structurele subsidie van jaarlijks € 280.000 aan SDUM voor het behoud van 

22 molens. SDUM verzorgt, naast het behoud, de openstelling van de molens, de openstelling van informatie-
centra, molenfolders en informatieborden, en de ondersteuning van vrijwillige molenaars; 

- in 2005 heeft de provincie Utrecht € 4 miljoen beschikbaar gesteld voor het onderhoud en restauratie van de 
22 SDUM-molens. Hierdoor verkeren alle SDUM-molens in een goede staat van onderhoud; 

- op basis van de uitvoeringsverordening subsidie Erfgoedparels kunnen eigenaren van rijksmonumenten (ook 
molens) een aanvraag voor een incidentele restauratiesubsidie indienen; 

- in de Utrechtse erfgoedmonitor wordt de onderhoud- en restauratiebehoefte van alle rijksmonumenten bijge-
houden; 

- de SDUM fungeert als vraagbaak voor de andere moleneigenaren. Ook worden er informatiebijeenkomsten 
georganiseerd en is er een molenberaad voor alle moleneigenaren. 

 
We denken graag samen mee over een goede oplossing als de molenrijke gemeente Vijfheerenlanden onderdeel 
wordt van Utrecht. De uitbreiding van de provincie met deze gemeente is aanleiding om ons molenbeleid te her-
ijken. Het geëigende moment daarvoor is de Cultuur- en erfgoednota 2020-2023. Er is dan wel een overbrugging 
voor 2019 nodig, waarover afspraken gemaakt moeten worden die recht doen aan zowel de SIMAV als de SDUM.  

5.3.6 Provinciegrenswijziging Vianen in 2002 terugdraaien 

In diverse zienswijzen wordt de provinciegrenswijziging tussen Utrecht en Zuid-Holland uit 2002 bij Vianen als 
onjuist beschouwd. De voorliggende herindeling is dan ook een kans om dat verkeerde besluit terug te 
draaien en te herstellen.  

 
De provinciale grenswijziging in 2002, waarbij Vianen in de provincie Utrecht kwam te liggen, is destijds op initia-
tief van Vianen tot stand gekomen en bij besluit van het parlement. Ook hierin is de wens van de gemeente lei-
dend geweest. Het feit dat Vianen ook nu in deze herindeling unaniem kiest voor de provincie Utrecht geeft aan 
dat het besluit van destijds niet als een vergissing wordt gezien. De voorliggende herindeling en daaruit volgende 
provinciegrenswijziging benaderen wij op eenzelfde wijze.  
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5.4 Veiligheid 

In deze paragraaf wordt een reactie gegeven op 140 zienswijzen met de volgende volgnummers: 
1, 2, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 26, 28, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 
121, 122, 123, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 
151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 164, 165, 170, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 185, 187, 190, 194, 198, 200, 
202 

5.4.1 Bereikbaarheid hulpdiensten 

In de standaardzienswijze via www.zhmijnprovinciekeuze.nl en in enkele individuele zienswijzen wordt ge-
steld dat de veiligheid van het gebied, als het gaat om politie-, ambulance- en brandweerzorg en maatschap-
pelijke hulpverlening (Rode Kruis), in het geding is als de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden deel uit gaat ma-
ken van de provincie Utrecht en daarmee van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Daarbij worden met name 
afstand, bereikbaarheid en het aansluiten bij nieuwe netwerken als belemmeringen genoemd.  

 
Wij betreuren het dat er zorgen bestaan over de veiligheidsketen. Deze zorg vinden wij ongegrond. Om de juiste 
veiligheidszorg te leveren, is het van belang dat de hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en ambulance) 
snel ter plaatse zijn. De aanrijtijden zijn daarvoor op nationaal niveau vastgelegd in wet- en regelgeving, waar 
alle regionale hulpdiensten zich aan conformeren. De algemene norm is dat de hulpverlening binnen vijftien mi-
nuten ter plaatse is. Voor brandweer en ambulance gelden vaste vertreklocaties. Alle betrokken organisaties kij-
ken in goed onderling overleg bij een wijziging van samenstelling van de veiligheidsregio’s opnieuw naar een zo 
goed mogelijke spreiding van de diensten om optimaal te voldoen aan het vereiste veiligheidsniveau. 
De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) bekrachtigt dit in haar zienswijze: “De wijziging van de regionale grens van 
beide samenwerkingsverbanden kan en mag niet tot een verlaging van het veiligheidsniveau leiden.” Ook de 
Omgevingsdienst Regio Utrecht en de GGD Utrecht benadrukken dat de herindeling niet ten koste kan gaan van 
de kwaliteit en continuïteit van hun taakuitvoering en dienstverlening in het gebied.  

5.4.2 Waterveiligheid 

In de standaardzienswijze via www.zhmijnprovinciekeuze.nl en in enkele individuele zienswijzen wordt ge-
steld dat de waterveiligheid van het gebied (Dijkring 16) in het geding is als de nieuwe gemeente Vijfheeren-
landen onderdeel wordt van de provincie Utrecht en daarmee ook van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Het 
ruimtelijk samenhangend gebied zou daarmee niet in één provincie en daarmee niet in één veiligheidsregio 
vallen. Dat wordt door de indieners met het oog op mogelijke crisissituaties als onwenselijk en zelfs gevaarlijk 
beschouwd. 

 
Zie antwoord bij waterveiligheid onder 4.2.5. 
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5.5 Economie en arbeidsmarkt 

In deze paragraaf wordt een reactie gegeven op 38 zienswijzen met de volgende volgnummers: 
3, 4, 7, 10, 11, 12, 18, 21, 32, 38, 42, 46, 47, 51, 61, 65, 80, 82, 95, 106, 109, 115, 120, 121, 124, 137, 145, 146, 150, 
163, 167, 169, 172, 173, 184, 189, 191, 194 

5.5.1 Economische ontwikkeling: kansen en kanttekeningen 

Enkele zienswijzen gaan in op de gevolgen voor de economische ontwikkeling van de nieuwe gemeente en de 
regio’s Utrecht en A-V. Enkele Utrechtse gemeenten, de Economic Board Utrecht, ondernemersverenigingen 
uit Zederik en Leerdam en het VVD-netwerk Vijfheerenlanden benadrukken de kansen voor economische ont-
wikkeling als Vijfheerenlanden onderdeel wordt van de provincie Utrecht: de regio wordt diverser waardoor 
gebieden daarbinnen elkaar aanvullen in kwaliteiten, kenmerken, bedrijvigheid en type arbeidskrachten.  
 
Aan de andere kant wordt gesteld dat de economie in Leerdam en Zederik anders van aard is dan in Utrecht, 
dat er teveel gewicht aan economie wordt toegekend en dat kansen niet cijfermatig onderbouwd worden. In 
algemene zin wordt in enkele zienswijzen genoemd: wat voor de regio Utrecht geldt, kan omgedraaid ook 
voor Zuid-Holland gelden.  
 

 
De Utrechtse regionale economische agenda van de EBU is gericht op innovatie en ondernemerschap die aan-
sluiten bij maatschappelijke opgaven en groeimarkten: verduurzaming (‘groen’), een gezonde samenleving (‘ge-
zond’) en digitalisering (‘slim’). Het profiel van Vijfheerenlanden sluit hier goed op aan, met als belangrijkste sec-
toren: zakelijke dienstverlening (20% van de werkgelegenheid), zorg (13%), industrie en energie (12%) en bouw-
nijverheid (12%).    
 
Onderzoek naar bewegingsstromen van inwoners laat zien dat inwoners van de nieuwe gemeente Vijfheerenlan-
den een sterke economische oriëntatie hebben op de Utrechtse regio. Dit werd geconstateerd door Code Samen 
in hun haalbaarheidsonderzoek en bevestigd door recent onderzoek door Rienstra Beleidsonderzoek en -advies, 
beide in opdracht van de drie gemeenten. 
 
Zie voor meer informatie onze beantwoording onder 4.1.2. 
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5.5.2 Congruentie arbeidsmarktregio’s 

De herindeling en provinciegrenswijziging kunnen leiden tot andere samenstellingen van arbeidsmarktregio’s 
waarin overheid en bedrijfsleven samenwerken. Enkele zienswijzen, met name die van enkele bedrijven uit 
Gorinchem, wijzen ons op het belang om de huidige arbeidsmarktregio Gorinchem als eenheid in stand te 
houden. Als argumenten worden aangedragen: 
- er is recentelijk bewust gekozen voor deze schaal en samenstelling 
- er is met AVRES een overkoepelende organisatie 
- het is een schaal met eigen kenmerken. 
 
In dit kader benoemt het bestuur van de GR Avres zelf de volgende punten in haar zienswijze: 
- het belang van en de dienstverlening aan de burger staan voorop; 
- de maatschappelijke opgave staat centraal, waarbij Avres zich niet laat belemmeren door gemeentelijke, 

regionale of provinciale grenzen; 
- rondom arbeidsparticipatie wordt in zogenaamde ‘leertuinen’ samengewerkt met Werk en Inkomen Lek-

stroom en Pauw bedrijven uit de Utrechtse regio; 
- Ook samenwerking met het UWV en tussen arbeidsmarktregio’s is het van belang om de opgaven geza-

menlijk aan te gaan.  
 
PAUW Bedrijven en WIL benadrukken in hun zienswijze het belang van een sterke gemeente om als krachtige 
partner in de regio op te kunnen treden, waarin met diverse partijen wordt samengewerkt aan arbeidspartici-
patie en werk- en inkomensondersteuning.  

 
Arbeidsmarktregio’s zijn belangrijke samenwerkingsverbanden voor vraagstukken rond werk, inkomen en onder-
wijs. Deze zijn echter niet gebonden aan provinciegrenzen. Aan de huidige relatief kleine arbeidsmarktregio Go-
rinchem neemt ook de Gelderse gemeente Lingewaal deel. Ondanks de recentelijke bewuste keuze voor deze 
schaal en de unieke kenmerken van het gebied, zijn diverse gemeenten bezig met het bepalen van hun koers 
voor de toekomst. Hardinxveld-Giessendam sluit zich aan bij (arbeidsmarktregio) Drechtsteden. De gemeente 
Lingewaal heeft besloten te herindelen met Geldermalsen en Neerijnen. En de Vijfheerenlanden-gemeenten 
gaan samen. Vianen zit niet in de arbeidsmarktregio Gorinchem. Een gemeente kan deel uitmaken van één ar-
beidsmarktregio. De nieuwe gemeente zal daarin een keuze moeten maken. 
 
Het bestuur van de GR A-V is het programma ‘Grenzenloos samenwerken’ gestart om de samenwerking te herij-
ken en hervormen. Er is gekozen om vier leertuinen in te richten. Voor de leertuin ‘Participatie’ zijn de speerpun-
ten: inhoudelijke vormgeving participatie-samenwerking Avres /WIL en het zoeken naar innovatie op het brede 
terrein van het sociale domein. Mede in opdracht van het bestuur van GR A-V zijn sinds 2016 de gemeenten in de 
regio’s en de regionale samenwerkingsverbanden Avres en met elkaar een gemeenschappelijk toekomstbeeld 
aan het verkennen. Tegelijkertijd loopt er een heroriëntatie op de toekomst van PAUW bedrijven in de regio 
Utrecht. Het doel is om op basis van inhoud en wat het beste is voor de inwoners de komende jaren met elkaar 
invulling te geven aan dit toekomstbeeld. Het onderzoek naar kansen en mogelijkheden zal medio 2017 tot con-
crete stappen in de verdergaande en geherdefinieerde samenwerking leiden. Wij juichen deze gezamenlijke aan-
pak voor dienstverlening aan hulpbehoevende inwoners toe. Deze autonome ontwikkelingen hebben (mogelijk) 
gevolgen voor de arbeidsmarktregio Gorinchem, waarvoor de deelnemende partijen eerst gezamenlijk een pas-
sende oplossing moeten zoeken. Mogelijke oplossingsrichtingen kunnen de arbeidsmarktregio Drechtsteden of 
Utrecht zijn. 
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5.6 Landbouw en natuur 

In deze paragraaf wordt een reactie gegeven op 29 zienswijzen met de volgende volgnummers: 
2, 19, 42, 51, 54, 63, 64, 72, 76, 92, 101, 102, 103, 109, 114, 118, 121, 156, 157, 159, 172, 177, 184, 188, 194, 195, 198, 
200, 204 

 
In enkele zienswijzen van inwoners en ook van gebiedsplatform Vijfheerenlanden, Collectief Alblasser-
waard/Vijfheerenlanden, LTO Noord en van de Natuur- en vogelwacht Vijfheerenlanden worden zorgen geuit 
over Utrecht als vestigingsprovincie als het gaat om het unieke groene karakter van landbouw en natuur in 
het gebied. Samenwerking ligt niet voor de hand. Ook zou de provincie Utrecht bureaucratischer opereren 
dan de provincie Zuid-Holland in het verstrekken van subsidies. Gevraagd wordt om bestaande afspraken te 
respecteren, zoals die in de reeds afgegeven beschikkingen voor agrarisch natuur en landschapsbeheer zijn 
vastgelegd. 

 
Bij de laatste herijking van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie, eind 2016 door PS vastgesteld, zijn de twee 
hoofdkeuzes niet gewijzigd: inzetten in binnenstedelijke ontwikkeling en inzetten op landelijk gebied met kwali-
teit. We willen de kwaliteit en de vitaliteit van het landelijk gebied behouden. Wij koesteren daarom de functies 
die bijdragen aan behoud van de openheid, de kwaliteit en de beleefbaarheid van het platteland zoals land-
bouw, natuur en bos. Het programma Agenda Vitaal Platteland (AVP) is het investeringsprogramma van de pro-
vincie voor het landelijk gebied. Dit programma bevat alle investeringen voor het landelijk gebied. Het zwaarte-
punt van de investeringen via het AVP ligt op de natuurontwikkeling, met als eerste prioriteit internationale na-
tuurdoelen. Er wordt fors geïnvesteerd in agrarisch natuur- en waterbeheer (circa € 17,8 miljoen). Er is veel groen 
met landbouw en natuur in de provincie Utrecht: Lopikerwaard, Utrecht-West, Eemland en het Valleigebied. 
Deze groene waarden koesteren wij. De kennisontwikkeling hieromtrent stimuleren wij en daarom investeren wij 
in kennisplatforms. 
 
De stelling van de provincie Zuid-Holland dat de provincie Utrecht aantoonbaar bureaucratischer is op het ge-
bied van agrarisch natuurbeheer, herkennen wij niet. De subsidiëring van agrarisch natuurbeheer is een landelijk 
uniforme regeling die nagenoeg volledig landelijk wordt uitgevoerd door RVO. Hierin bestaat geen verschil tus-
sen de provincie Utrecht en de provincie Zuid-Holland. De provincie Utrecht heeft een goede en intensieve rela-
tie met alle agrarische collectieven in Utrecht. Met de collectieven worden een aantal keren per jaar open ge-
sprekken gevoerd over het agrarische natuurbeheer en eventuele aanpassingen die gewenst zijn. Dit geldt ook 
voor het Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden dat in de provincie Utrecht in de gemeente Vianen actief is. 
Dit collectief is ook nu al in de twee provincies actief. 
 
Vanzelfsprekend worden de bestaande en reeds afgegeven beschikkingen met een bepaalde looptijd door de 
provincie Utrecht gerespecteerd. Als de herindeling Vijfheerenlanden rechtskracht heeft, moet de provincie 
Utrecht in het eerste jaar besluiten welke regels en beleid gaan gelden voor de nieuwe situatie. Dat kan ertoe lei-
den dat het Zuid-Hollandse beleid en regelgeving wordt vervangen door het Utrechtse beleid en regels die gaan 
gelden voor de nieuwe situatie.  
 
Meer over Landbouw zie ook de beantwoording onder 4.1.2. 
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5.7 Ruimte en wonen 

In deze paragraaf wordt een reactie gegeven op 130 zienswijzen met de volgende volgnummers: 
1, 10, 12, 18, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 
65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 
103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 126, 128, 129, 130, 131, 
132, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 162, 
164, 165, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 183, 185, 190, 192, 198, 200, 202, 204 

5.7.1 Bouwruimte 

In de standaardzienswijze via www.zhmijnprovinciekeuze.nl en in enkele individuele zienswijzen wordt het 
standpunt geuit dat het landelijke gebied in Leerdam en Zederik niet benut mag worden als bouwruimte voor 
woningen, bedrijvigheid en economische ontwikkeling in algemene zin. Daarbij wordt verwezen naar de over-
gang van Vianen naar Utrecht in 2002, waarna in en rond Vianen woonwijken en bedrijventerreinen ontwik-
keld zijn.   

 
Zie beantwoording zelfde argument onder 4.1.2. 

5.7.2 Woningmarktregio’s 

Woningcorporatie Lekstede Wonen, werkzaam in de gemeente Vianen, stelt in zijn zienswijze dat het nieuwe 
gebied kansen biedt voor druk op sociale huurwoningen in de Utrechtse regio. De komst van Vijfheerenlan-
den naar de Utrechtse regio is een aanvulling van landelijk wonen op de stedelijke regio. Bovendien ligt dit in 
lijn met de sociaal-economische oriëntatie op de stedelijke regio Utrecht en de bijbehorende verhuisbewe-
gingen. Daarnaast schrijven zij dat het overgaan van Vijfheerenlanden naar provincie Zuid-Holland veel pa-
pierwerk gaat kosten en ten koste gaat van de investeringsruimte in de regio Utrecht.  

 
De zienswijze van Lekstede maakt duidelijk dat de herindeling ook effect heeft op de samenstelling van woning-
marktregio’s. De gemeenten Leerdam en Zederik zijn onderdeel van woningmarktregio Woongaard en Vianen is 
onderdeel van de regio U16. Een gemeente kan niet van twee woningmarktregio’s deel uitmaken. De nieuwe ge-
meente moet bepalen (voorbereid door de drie huidige gemeenten) in welke woningmarktregio zij wil opereren, 
in afstemming met de betreffende woningmarktregio’s en de deelnemende gemeenten, om uiteindelijk de mi-
nister van Wonen (portefeuille nu overgenomen door de minister van BZK) dit vast te laten stellen. Hierbij moet 
aandacht worden besteed aan bestuurlijke en financiële afspraken en de oriëntaties en behoeften van woning-
zoekenden. De ontwerp-herindelingswet Vijfheerenlanden komt nog te vroeg om dit in vast te leggen, maar het 
moet wel voor 1 januari 2019 plaatsvinden. 
Opgemerkt wordt dat de woningmarktregio-indeling (ook wel woningwetregio) alleen bepaalt waar welke wo-
ningcorporatie mag investeren. Gelet op het huidige woningbezit van de betreffende corporaties zal er in alle 
gevallen een corporatie zijn die mag investeren in de nieuwe gemeente. 
Een eventueel woonruimteverdelingssysteem kan weer in een ander regionaal verband worden opgepakt. Op 
welke regionale schaal een woningmarkt (inclusief de particuliere markt) daadwerkelijk functioneert valt zo niet 
af te dwingen. 
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5.8 Financiële effecten 

In deze paragraaf wordt een reactie gegeven op 153 zienswijzen met de volgende volgnummers: 
1, 2, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 29, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 
118, 119, 120, 121, 122, 123, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 
145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 162, 164, 165, 166, 167, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 
180, 182, 184, 185, 187, 188, 190, 192, 196, 198, 200, 202 

5.8.1 Ontvlechting en invlechting samenwerkingsverbanden 

In de standaardzienswijze via www.zhmijnprovinciekeuze.nl en in diverse individuele zienswijzen wordt gewe-
zen op de organisatorische en financiële gevolgen voor uit- en intreding bij regionale samenwerkingsverban-
den. In de standaardzienswijze wordt het volgende gesteld, wat overeenkomt met de individuele zienswijzen 
over dit onderwerp. 
 

“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 sa-
menwerkingsverbanden kost minder dan het losmaken van de twee andere gemeenten uit hun samenwerkingsverban-
den want één losmaken kost minder dan twee losmaken. “ 

 
De keuze van de meerderheid van de drie gemeenten voor de vestigingsprovincie is voor ons leidend bij deze 
herindeling. Zie ook hoofdstuk 3. Overigens ontvangt de nieuwe gemeente een frictiekostenvergoeding van ca. € 
11,3 miljoen. Die is bedoeld voor alle extra tijdelijke kosten die zich in soortgelijke niet-heringedeelde gemeenten 
niet voordoen. 
 
We benadrukken dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen wettelijk verplichte samenwerkingsverbanden 
(waarbij provinciegrenzen ordenend zijn) en vrijwillige samenwerkingsverbanden (waarbij provinciegrenzen niet 
belemmerend zijn). De Wet arhi geeft in artikel 41 aan wat er in geval van een herindeling gebeurt met de samen-
werkingsverbanden (samenwerkingsverbanden = gemeenschappelijke regelingen). 
Voor de vrijwillige samenwerkingsverbanden zijn primair de gemeenten zelf aan zet in welke richting zij hun ont-
wikkeling zien en verbanden willen leggen. De nieuwe gemeente Vijfheerenlanden (voorbereid door de huidige 
gemeenten) gaat nog een eigenstandige afweging maken op basis van visie en ambitie, en vanuit een primaire 
oriëntatie op de Utrechtse regio. Voor de uittreding uit vrijwillige samenwerkingsverbanden geeft de Wet arhi een 
procedure voor de toe- en uittreding van samenwerkingsverbanden.  
 
De mogelijke effecten van de provinciegrenswijziging op de wettelijk verplichte samenwerkingsverbanden en de 
belangen die daarmee samenhangen, worden zorgvuldig afgewogen in relatie tot de haalbaarheid van de pro-
vincievoorkeur. De mogelijke effecten zijn daarom niet leidend maar eerder volgend. Voor de veiligheidsregio’s, 
gezondheidsdiensten en omgevingsdiensten moet de wetgever op grond van de Wet arhi in de herindelingswet 
‘voorzieningen’ treffen voor deze categorie samenwerkingsverbanden. Deze voorzieningen omvatten de toe- en 
uittreding en het vaststellen van de gevolgen ervan voor de samenwerkingsverbanden, waaronder de ontvlech-
tingskosten. Die effecten zijn op dit moment niet in te schatten, omdat de wetgever nog duidelijkheid moet ge-
ven over de aard en inhoud van de voorzieningen. Ook wordt dit bemoeilijkt door verschillende rekenmethodie-
ken en verschillen van inzicht tussen de betrokken partijen. Daarnaast kan de financiële bijdrage van de nieuwe 
gemeente mogelijk lager uitvallen dan het totaal van de huidige bijdragen waardoor er sprake kan zijn van een 
inverdieneffect. Wij vinden het daarom te makkelijk gesteld dat het uittreden van één gemeente goedkoper is 
dan het uittreden van twee gemeenten. In hoofdstuk 6 van het Herindelingsadvies wordt ingegaan op de effec-
ten van de provinciegrenswijziging. 
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In vervolg op het Herindelingsadvies nemen wij verantwoordelijkheid en een ontvlechtingstraject doorlopen om 
met de betrokkenen inzicht te krijgen in de effecten en mogelijkheden om nadelige effecten te minimaliseren. 
Hiervoor vragen wij de minister van BZK als verantwoordelijk coördinerend wetgever in de herindelingswet een 
voorziening te treffen.  

5.8.2 Lokale lasten 

In enkele zienswijzen wordt gesteld dat de lokale lastendruk zal toenemen als gevolg van de herindeling en 
van de provinciegrenswijziging. De provinciale lasten zouden in Utrecht hoger uitvallen dan in Zuid-Holland.   

 
Wat betreft gemeentelijke lasten is het aan de gemeentebesturen van Leerdam, Vianen en Zederik om de tarie-
ven voor bijvoorbeeld leges, OZB en rioolbelasting te bepalen en te harmoniseren. Daarom is er op dit moment 
niets te zeggen over de hoogte van de lokale lasten. In het Herindelingsadvies is in hoofdstuk 4 ter informatie een 
overzicht van de huidige lokale lasten opgenomen.  
 
Wat betreft provinciale lasten, zie beantwoording van dit punt onder 4.1.1 

5.8.3 Financiële risico’s claim Niemans Beton Vianen 

Er wordt in enkele zienswijzen aandacht gevraagd voor de mogelijke financiële risico’s van de rechtszaak tus-
sen het bedrijf Niemans Beton en de gemeente Vianen. 

 

De gemeenteraden hebben in voorbereiding op de herindeling een analyse laten uitvoeren in het kader van hun 
haalbaarheidsonderzoek (waaronder de dossiers met financiële risico’s) en zijn tot de conclusie gekomen dat de 
claim Niemans Beton geen beletsel vormt voor de vorming van een nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.  
 
De gemeente Vianen en Niemans Beton zijn verwikkeld in een rechtszaak waarover de rechter nog uitspraak 
moet doen. In het kader van het herindelingsproces hebben de drie gemeenten elkaar geïnformeerd over ver-
schillende financiële risico’s. Op basis van beschikbare informatie en ingeschatte scenario’s heeft Vianen een 
passende voorziening getroffen. Wij hebben momenteel geen aanleiding om te veronderstellen dat deze voorzie-
ning niet toereikend is.  

5.9 Overig 

5.9.1 Plaatsnaam Tienhoven 

In drie zienswijzen (volgnummers 97, 187, 190) wordt aangegeven dat er verwarring kan ontstaan als de plaats 
Tienhoven – nu liggend in de gemeente Zederik – na herindeling in de provincie Utrecht komt te liggen. Er is 
namelijk ook een plaats Tienhoven in de gemeente Stichtse Vecht. Dit zou kunnen leiden tot verwarring en 
logistieke problemen.  

 
We hebben hierover navraag gedaan bij PostNL voor wat betreft de verwerking bij postbezorging en bij TomTom 
voor verwerking in navigatiesystemen. Zowel PostNL als producenten van navigatiesystemen verwerken grens-
wijzigingen als gevolg van gemeentelijke herindeling na vaststelling van de herindelingswet.   
 
PostNL geeft aan dat primair de postcodes worden gebruikt bij de bezorging van post en pakketten. Een herinde-
ling leidt niet tot wijziging van de postcodes van plaatsen. 
 
PostNL heeft ter onderscheiding tussen de twee woonplaatsen en hun ligging in de huidige situatie, aan de 
plaatsnaam Tienhoven een verkorting van de provincienaam ZH en UT toegevoegd. 
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postcodewijk woonplaatsnaam POSTNL Woonplaatsnaam BAG gemeente naam  

3612 TIENHOVEN UT TIENHOVEN STICHTSE VECHT 

4235 TIENHOVEN ZH TIENHOVEN ZEDERIK 
 
Als in de toekomst beide woonplaatsen Tienhoven tot één provincie gaan behoren, wordt door PostNL ter on-
derscheid van de woonplaatsen en hun ligging een toevoeging van (deel van) gemeentenaam gekozen. Dit zou 
de volgende uitwerking kunnen hebben: 
- TIENHOVEN VIJFHEERENLANDEN;  
- TIENHOVEN STICHTSE VECHT. 
 
Drie bestaande voorbeelden hiervan zijn: 
- KERK-AVEZAATH, in zowel Buren als Tiel; 
- KAPEL-AVEZAATH, in zowel Buren als Tiel; 
- ZEVENBERGSCHEN HOEK, in zowel Moerdijk als Drimmelen.  
 
Wat betreft navigatiesystemen wordt primair met gemeentenamen gewerkt. De huidige situatie is bij TomTom 
als volgt: 
- Tienhoven (Stichtse Vecht); 
- Tienhoven (Zederik). 
 
Na 1 januari 2019 zou de situatie bij TomTom als volgt zijn (mits gebruikers hun systeem actualiseren): 
- Tienhoven (Stichtse Vecht); 
- Tienhoven (Vijfheerenlanden). 

5.9.2 Emotie 

In de standaardzienswijze via www.zhmijnprovinciekeuze.nl en in diverse individuele zienswijzen wordt van-
uit emotie en gevoel gereageerd op het Herindelingsontwerp en de provinciekeuze.  
- “Ik voel me beter thuis in Zuid-Holland dan in Utrecht.” 
- “Ik ben een Zuid-Hollander.” 
- “Ik heb helemaal niets met Utrecht.” 

 
We hebben begrip voor gevoelens die verbonden zijn met het gebied en de identiteit van uw streek. Feit is dat 
een provinciegrenswijziging geen invloed heeft op de eigen identiteit en leefomgeving van inwoners. Die worden 
door de inwoners zelf bepaald. Dat gaat niet veranderen. Wat wij belangrijk vinden, is de vitaliteit van de kleine 
kernen en daar voert de provincie Utrecht actief beleid op. Mogelijk kunnen inwoners daar profijt van hebben en 
draagt dat bij aan een versterking van de leefomgeving en identiteit. Daarnaast geeft de nieuwe gemeente Vijf-
heerenlanden prioriteit aan het dorps- en kernenbeleid en daarmee een impuls aan de identiteit en de kwaliteit 
van de leefomgeving.  
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6. Conclusie en verwerking 

In dit hoofdstuk worden conclusies getrokken uit de beantwoording van de ingekomen zienswijzen. Vervolgens 
wordt toegelicht op welke wijze dit wordt verwerkt in het Herindelingsadvies.  

6.1 Conclusie 

De provincie Utrecht heeft veel zienswijzen ontvangen, die op inhoud zijn beantwoord, met oog voor de consis-
tente uitgangspunten die in het gehele herindelingsproces tot nu toe zijn gehanteerd. Op basis van de ontvan-
gen zienswijzen concluderen wij dat er zeer brede instemming is met de vorming van de nieuwe gemeente Vijf-
heerenlanden per 1 januari 2019. 
 
De meeste zorgen bestaan over de provinciekeuze, hetgeen tot uitdrukking komt in een door 436 inwoners inge-
vuld format. De punten die daarin worden benoemd keren voor een deel ook terug bij regionale besturen en 
maatschappelijke organisaties. Het betreft dan met name de besturen en organisaties aan Zuid-Hollandse zijde. 
 
In de beantwoording van de ontvangen zienswijzen in deze Reactienota hebben we de inhoudelijke argumenten 
en bezwaren weerlegd dan wel genuanceerd: 
- De samenwerking in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden staat door de vorming van de nieuwe ge-

meente Vijfheerenlanden niet op de tocht. Leerdam, Vianen en Zederik benadrukken in hun zienswijze ook 
het belang daarvan en trekken in de regio op om te bouwen aan een gezamenlijke toekomst. Daarbij geldt dat 
de regio niet statisch is en profijt kan hebben van een nieuwe impuls door ingebed te worden in een breder 
bestuurlijk netwerk over provinciegrenzen heen. 

- De veiligheid in het gebied is niet in het geding. De in- en uittreding van gemeenten gaat wat betreft de veilig-
heidsregio’s, GGD-regio’s en de omgevingsdiensten niet ten koste van de kwaliteit en de continuïteit van hun 
taakuitvoering en dienstverlening in het gebied. Voor waterveiligheid kan de bestaande en goede samenwer-
king worden voortgezet, met een leidende rol voor het waterschap Rivierenland. 

- Het ontvlechtingsvraagstuk en de (financiële) effecten van een provinciekeuze voor Utrecht zijn op dit mo-
ment moeilijk in te schatten. Het hangt voor een deel af van de keuzen van de nieuwe gemeente Vijfheeren-
landen ten aanzien van de vrijwillige samenwerkingsverbanden. Bij ontvlechtingsvraagstukken voor de wette-
lijke samenwerkingsverbanden is voorgeschreven dat de wetgever voorzieningen opneemt in de herinde-
lingswet. In dit kader biedt de provincie Utrecht aan om een procesrol te vervullen 

 
Na analyse en beoordeling van de zienswijzen - zowel kwantitatief als kwalitatief - komen wij tot de conclusie dat 
het draagvlak voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden zeer breed is en dat zorgpunten aanzien van de pro-
vinciekeuze ongegrond of oplosbaar zijn. Op basis van deze conclusie zien wij geen aanleiding om fundamentele 
wijzigingen aan te brengen in het Herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. De voortvarend-
heid, het enthousiasme en brede draagvlak dat aanwezig is bij de besturen van Leerdam, Vianen en Zederik en 
hun organisaties verdient ondersteuning en een oplossingsgerichte houding van betrokken regionale besturen 
en de provincies Utrecht en Zuid-Holland.  
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6.2 Verwerking in het Herindelingsadvies 

Deze Reactienota geeft geen aanleiding tot wijziging van de opbouw en de hoofdstukindeling van het Herinde-
lingsontwerp in het Herindelingsadvies. Hierna worden per hoofdstuk de wijzigingen vermeld als gevolg van de 
ontvangen en beoordeelde zienswijzen. 
 

Samenvatting 
Actualiseren op basis van inhoudelijk wijzigingen in het Herindelingsadvies. 
 
Hoofdstuk 1. Inleiding 
Actualiseren van huidige fase in het herindelingsproces en status Herindelingsadvies. 
 
Hoofdstuk 2. Situatiebeschrijving Leerdam, Vianen en Zederik  
Geen wijzigingen. 
 
Hoofdstuk 3. Onderbouwing en context van de herindeling 
Geen wijzigingen. 
 
Hoofdstuk 4. De nieuwe gemeente Vijfheerenlanden  
Actualiseren op basis van ontwikkelingen in voorbereidingstraject van de gemeenten. 
 
Hoofdstuk 5. Toetsing van de herindeling  
Enkele wijzigingen: 
- actualiseren activiteiten lokaal maatschappelijk draagvlak; 
- beknopte beschrijvingen opbrengsten uit zienswijzen. 
 
Hoofdstuk 6. Provinciale grenswijziging 
Herschrijven van het hoofdstuk als gevolg van de ingediende zienswijzen en de beantwoording in deze Reac-
tienota: 
- onderbouwing verbeteren; 
- ingaan op standpunten provincie Zuid-Holland; 
- ingaan op inhoudelijke argumenten; 
- procesverantwoordelijkheid nader toelichten (t/m heden en voor het vervolg); 
- toelichting uitwerken: hoe wordt omgegaan met de effecten op de verplichte samenwerkingsverbanden. 
 
Hoofdstuk 7. Vervolgstappen 
Actualiseren van huidige fase in het herindelingsproces en status Herindelingsadvies. 
 
Bijlage I. Kaarten nieuwe gemeente- en provinciegrenzen 
Geen wijzigingen. 
 
Bijlage II. Logboek maatschappelijk draagvlak 
Enkele wijzigingen: 
- actualiseren activiteiten lokaal maatschappelijk draagvlak; 
- toevoegen provinciale activiteiten. 
 
Bijlage III. Gemeenschappelijke regelingen 
Geen wijzigingen. 
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I. Correspondentie provincie Zuid-Holland en burgemeesters Leerdam, 
Vianen en Zederik over inwonersbijeenkomst 7 februari 2017 

  



'?,ïilHonAND
tg/, 

/ ?-o t]
HERINDELING VIJFHEERENLANDEN

De provincie Zuid-Holland wil uw mening horenl

7 februari, Het Spant in Ameide, 1g.00 uur

Denk mee, praat mee en discussieer mee over de herindeling van Leerdam, Vianen en Zederik

De drie gemeenten zijn er in príncipe uit: op 1 januari 2019 willen Leerdam, Vianen en Zederik
samen in de gemeente Vijfheerenlanden. ln deze þeriode worden de reacties op de voorgenomen
herindeli n g verzameld.

Het gaat daarbij onder andere over:
Hoe gaan we om met veiligheidsvraagstukken? Met historische banden? En de samenwerking
met de andere gemeenten in de regio? Ook gaat het om de keuze in welke provincie de nieuwe
gemeente komt te liggen. Zuid-Holland is van mening dat de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden
onlosmakelijk onderdeel is van de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en daarmee onderdeel
van de provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland levert haar zienswijze op deze zàken aan. Bij het bepalen van deze ziens-
wijze kunnen we uw mening, of u nu bewoner bent of professional, goed gebruiken. Kom daarom op
7 februari naar Het Spant in Ameide (Liesveldweg 67,4233 HG) in praat meé over de vorming van
de nieuwe gemèente. U bent van harte welkom vanaf 19:00 uur. Het þrogramma start om l9:30 uur.
Natuurlijk zorgen wij voor een hapje ên een drankje.

Als u als inwoner of organísatie zeff een zienswijze in wil dienen op het herindelingsontwerp, dan
moet u dit uiterlijk op donderdag 26 januari 20'17 bij GS van Utrecht ¡ndienen. U kunt dat via de
website van de.provincie Utrecht doen.

Meer informatiet
U kunt meer informatie over de herindeling van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik op onze
wqbsite wwwzuid-holländ. n I terugvinden.



Uitnodiging voor bewonersbijeenkomst 
herindeling Vijfheerenlanden!

Geef uw mening over de toekomst van Leerdam, Vianen en Zederik

Datum: 7 februari 2017
Tijd: 19.00 uur inloop, 19.30 uur aanvang programma
Locatie: Het Spant in Ameide
Adres: Liesveldweg 67

Op 1 januari 2019 willen Leerdam, Vianen en Zederik 
samengaan in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. 
Daarbij speelt ook de provinciekeuze een belangrijke rol. 
Een dergelijke nieuwe situatie brengt altijd vragen en 
emoties met zich mee. Het is belangrijk om met elkaar  
na te denken over zaken als veiligheid, historische 
banden en de samenwerking met de andere gemeenten 
in de regio. Welke effecten hebben de voorgenomen 
herindeling en provinciekeuze op al deze zaken?

Uw ideeën, twijfels en wensen, als bewoner of profes
sional, kan de provincie ZuidHolland goed gebruiken  
in de bespreking van haar zienswijze. Deze zienswijze 
wordt op 22 februari 2017 in Provinciale Staten 
besproken. Kom daarom op 7 februari naar Het Spant  
in Ameide (Liesveldweg 67, 4233 HG) en praat mee over 
de vorming van de nieuwe gemeente.

U bent van harte welkom vanaf 19.00 uur. Het programma 
start om 19.30 uur. Natuurlijk zorgen wij voor een hapje 
en een drankje. Aanmelden is niet verplicht, maar in 
verband met de catering stellen wij het op prijs als u zich 
aanmeldt voor de bijeenkomst op 7 februari door te 
mailen naar vijfheerenlanden@pzh.nl of via het telefoon
nummer 070 441 77 27.

Graag tot dan!

Meer informatie?
U kunt meer informatie over de herindeling van de 
gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik terugvinden op 
onze website www.zuid-holland.nl/vijfheerenlanden.

Wat 
betekent 
dat voor 

onze zorg?Ik wil 
gewoon dat 

het veilig 
blijft!

Blijven onze 
molens 

draaien?

Is het gras  
bij de buren 

groener?

Ik voel mij 
Zuid-

Hollander!
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Lid Gedeputeerde Staten

R.A.M. van der Sande

Contact

070 - 441 70 13

ram.vander.sande@pzh.nl

Postadres Provinciehuis

Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11

www.zuid-holland.nl

Detum

2februari 2O17

Ons kenmerk

PZH-2017-579802366
DOS-201 s-0007857
Uw kenmerk

Bezoekadres

Zuid-Hollandple¡n 1

2596 AW Den Haag

Tram I en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS ¡s

hettiên minuten lopen.

De parkeenu¡mte voor

auto's ¡s boperkt.

Burgemeester en wethouders van Vianen

De heer W.G. Groeneweg

Postbus 46

4130 EA Vianen

it

Bijlagen

Onderwerp

Bewonersavond 7 februari 2017

Geachte heer Groeneweg,

Op 26 januari 2017 ontving ik namens uw college een door u ondertekende brief over de

bijeenkomst die wij organiseren op 7 februari 2017.ln uw brief geeft u aan het te betreuren dat u

niet eerder op de hoogte bent gesteld van deze bijeenkomst en dat u zowel de datum van de

bijeenkomst als de keuze voor de locatie betreurt. U nodigt ons uit om ook bijeenkomsten te

beleggen in de gemeenten Leerdam en Vianen.

Zoals telefonisch met uw adviseur, de heer D. Louter, besproken is de bewonersbijeenkomst

bedoeld voor het ophalen van ideeën, twijfels en wensen van bewoners, bedrijven en instellingen

uit het gebied. Deze informatie willen wij vervolgens gebruiken bij de bespreking van onze

zienswijze in Provinciale Staten. Gedeputeerde Staten hebben gekozen voor één

bewonersbijeenkomst, waarbij zowel de commissaris van de Koning van Zuid-Holland als

meerdere gedeputeerden aanwezig zullen zijn. Op die wijze kunnen wij meerdere thema's op één

avond met een zo breed mogelijk samenstelling van aanwezigen beqpreken. Om praktische

redenen is gekozen voor een locatie waar een grotere groep mensen goed kan worden

geaccommodeerd. Ook is deze locatie gekozen omdat voorheen is gebleken dat deze plek de

meeste bezoekers trekt. De uitnodiging richting u en uw collega's heeft helaas de advertentie

gekruist. Het is uiteraard wel onze bedoeling geweest u uit te nodigen. U heeft dan ook onze

uitnodiging reeds ontvangen.

ln uw brief u aan dat wij op de bijeenkomst naar alle waarschijnlijkheid geen evenwichtig en

open geheelaan opvattingen in de gemeenten zullen krijgen. Graag benadruk ik

alle drie de gemeenten zijn uitgenodigd. Ook is onze advertentie is alle drie

Leerdam en Alblasserwaard) van het Kontakt geplaatst.
d

d

van

u

Ehf,EIffi
de

van der Sande

te hebben
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II. Correspondentie GS Utrecht en ministers van BZK en V en J over 
territoriale congruentie wettelijke samenwerkingsverbanden bij  
provinciegrenswijziging 

  











Ministerie van Veiligheid en Justitie

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Minister van Veiligheid en

Gedeputeerde staten van Utrecht Justitie
Veilig heidsreg os

t.a.v. mevrouw A.M.A. Pennarts-Pouw
A “himedeslaa 6 Turfmarkt 147

2511 DP Den Haag
3584 BA Utrecht Postbus 20301

2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid . nh/venj
Contactpersoon
T 070 370 68 89
F 070 370 79 39

Ons kenmerk
2053685

Datum 13 maart 2017 Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.

Onderwerp Indeling Vijfheerenlanden Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

Hierbij reageer ik op uw brief van 14 februari ji. met betrekking tot de indeling
van de te vormen gemeente Vijfheerenlanden. U vraagt mij in te gaan op ‘het
vraagstuk of een interprovinciale herindeling direct van invloed is op de
uitoefening van de taken door de CdK en dat de provinciegrenswijziging daarvoor
bepalend is’.

In de Wet veiligheidsregio’s en de daarbij behorende bijlage waarin de territoriale
indeling van de veiligheidsregio’s is vastgelegd, is sprake van territoriale
congruentie van de veiligheidsregio’s en provinciale buitengrenzen. Het is
noodzakelijk dat regio- en provinciegrenzen op elkaar aansluiten in verband met
de positie van de commissaris van de Koning (cvdK) en zijn rol ten opzichte van
de veiligheidsregio.

De cvdK heeft als provinciaal orgaan een wettelijk verankerde rol in de
bestuurlijke samenwerking binnen zijn provincie. Hierdoor heeft hij inzicht in de
lokale situatie en de bestuurlijke verhoudingen met en tussen gemeenten. Ook
heeft de cvdK, mede vanuit zijn rol in de samenwerking, maar ook zijn rol in de
benoeming en het ontslag van de burgemeester een directe bestuurlijke relatie
met de burgemeesters in zijn provincie.

In de Wet veiligheidsregio’s heeft de cvdK een aantal specifieke bevoegdheden
gekregen ten aanzien van de gemeente en de veiligheidsregio met betrekking tot
een ramp, crisis of ordeverstoring van meer dan plaatselijke betekenis, als ook bij
de voorbereiding hierop. Het gaat hierbij onder meer om een
aanwijzingsbevoegdheid richting het bestuur van de veiligheidsregio bij een
tekortschietende taakuitvoering. Ook ziet de cvdK in de responsfase toe op de
samenwerking in het regionaal beleidsteam. Dit zijn bevoegdheden die veelal
zullen worden uitgeoefend in bestuurlijk gevoelige en complexe situaties.

Vanwege de rol van de cvdK op het gebied van (de voorbereiding op) een ramp,
crisis of ordeverstoring van meer dan plaatselijke betekenis, is inzicht in de
bestuurlijke verhoudingen binnen de provincie, en een eenduidige aanpak,
waarbij de gemeente en veiligheidsregio met dezelfde cvdK te maken hebben,
noodzakelijk.
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Gezien de voorgenoemde redenen zou territoriale incongruentie, bijvoorbeeld
wanneer de nieuwe gemeente deel uit zou maken van de provincie Utrecht en
daarnaast van Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid, behorende tot provincie Zuid
Holland, in de weg staan aan een goede taakuitvoering van de cvdK.

Deze reactie zend ik u mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.

Justitie,

Minister van Veiligheid en
Justitie
Veiligheidsregios

Datum
13 maart 2017

Ons kenmerk
2053685

De minister van Veilighei
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III. Onderzoek BMC: Indicatie mitigeren uittreedkosten en indicatie  
financiële bijdrage Vijfheerenlanden 



BMC advies

Indicatie mitigeren uittreedkosten en
i ndicatie fi nanciële bijdrage
Vijfheerenlanden c.a.

Spacelab 4
3824 MR Amersloort

POallon:t
Postbus 49O
3800 AL Amersfoort

IELETOO'l
o33 - 496 52 00

IEB3If È

www.bmcadv¡es. nl

r'l¡GllatJYrxo Ívf
nr. 31O465O9

aBta-Ax¡o
N L6tABNAO626023r06
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Rapport

lnterprovinciale Commissie Vijf heerenlanden

Provincie Utrecht
Provincie Zuid-Holland

30 augustus 2016

Besluit:
De IPC Vijfheerenlanden heeft het (concept) rapport besproken en niet vastgesteld

Het is derhalve geen IPC-raPport.

BMC

I juli

T.E.

2016
Kinkel MSc
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INDICATIE MITIGEREN UITTREEDKOS-TÊN ÊN INDICATIE FINANCIËLE BIJDRAGEVIJFHEERENLANDEN C.A.

lndicatie mitigeren uittreedkosten en indicatie
fi n a nc iël e b ij d rage Vijfheeren I an den c.a.

1.1 Vraag lnterprovinciale Commissie (lPG) Vijfheerenlanden

De lnterprovinciale Commissie (lPC) Vijfheerenlanden heeft met verschillende
gemeenschappelijke regelingen gesproken over de herindeling en de effecten daarvan voor
deze organisaties bij eventuele toe- en uittreding van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.

Hierbij is onder meer de bereidheid uitgesproken om de publieke kosten die samenhangen

met de eventuele toe- en uittreding zoveel als mogelijk te mitigeren. Ten behoeve hiervan is
een uitvraag gedaan aan de betreffende organisaties, om zo een indicatief inzicht te krijgen

van de effecten van de herindeling Vijfheerenlanden.

De vragen die de IPC aan de organisaties gesteld heeft, zijn de volgende:

1. Geef een indicatief beeld van de kostenposten of -soorten ( en zo eventueel de
omvang daarvan) die mogelijk in aanmerking komen om te mitigeren bij uittreding

van de gemeente(n).

2. Daarnaast wenst de IPC een beeld te krijgen van de huidige bijdrage (met inbegrip

van de rijksbijdrage) van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en een

indicatie van de financiële bijdrage voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden bij

toetreding van uw organisatie.

ln deze notitie zijn de reacties van de bevraagde organisaties opgenomen, conform de door
hen aangeleverde gegevens. Over de inhoud van deze notitie heeft afstemming plaats

gevonden met de betrokken organisaties. Bovenstaande vragen zullen achtereenvolgens

behandeld worden voor de veiligheidsregio's, omgevingsdiensten en de GGD/Dienst

Gezondheid en Jeugd. Aan het eind van elke paragraaf wordt in een korte analyse een

vergelijking gemaakt tussen de reactie van de beide organisaties op de door de IPC gestelde

vragen.

1.2 Veiligheidsregio Utrecht en Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Veiligheidsregio Zu id-Holland Zu id
Kosten die in aanmerking komen om te mitigerenl
Bij uittreding van de gemeenten Zederik en Leerdam, dalen de baten van de VRZHZ met

€ 2,9 mln. Dit is een daling van 6,9% van de totale inkomsten. Van de kosten die wegvallen

bij uittreding en dus ontvlochten dienen te worden, wordt in onderstaande tabel een indicatie

weergegeven. Op basis van de inschattingen zoals weergegeven in onderstaande tabel zijn

de {aarlijkse) kosten die niet direct ontvlechtbaar zijn€ 1.740.000. Hierbij wordt door de

veiligheidsregio een indicatie gegeven van de periode die nodig is om de kosten te

beïnvloeden.

r Alle gegevens met betrekking tot de VRZHZ komen u¡t het rapport "Consequentie / afwegingen van de

provinciekeuze bij fusie naar Vijtheerenlanden", welk in haar algemeen bestuur op 13-04-20'16 behandeld is

BMC advies
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INOICATIE MITIGEREN UITÍREEDKOSTEN EN INDICATIE FINANCIÊLE BIJDRAGE VIJFHEERENLANDEN C,A.

I ndeling categorieën beTnvloedbaarheid :

Categorie A = te beïnvloeden op een termijn van 0-3 jaar

Categorie B = te beïnvloeden op een termijn van 4-5 jaar

Categorie C = te beïnvloeden op een termijn van 6-8 jaar

De indeling in de verschillende categorieën van beïnvloedbaarheid is door de VRZHZ
onderbouwd2. De categorisering wordt bepaald door het karakter van de niet-ontvlechtbare

kosten, zoals o.a. de mate waarin deze het gevolg zijn van wet- en regelgeving, de mate

waarin deze betrekking hebben op personeelslasten en de mate waarin deze onderdeel zijn

van langlopende verplichtingen.

Tabel 1 ontvlechtbaarheid en beïnvloedbaarheid VRZHZ

* De kosten voor repressie en materieel brandweer zijn direct ontvlechtbaar

De kosten die weergegeven worden in tabel 1 betreffen een inschatting. Hierin zijn de reeds

bestaande ombuigingen in het kader van "vernieuwde brandweerzorg" en "financieel

meerjarenperspectief' en de begrotingsw'rjziging als gevolg van de regionalisering van de

kazernes nog niet meegenomen. Daarnaast dient ook de veiligheidsregio-grens-

overschrijdende dienstverlening bij nadere uitwerking nog inzichtelijk gemaakt te worden. ln

een volgend stadium zal er een volledige en nauwkeurige berekening van de financiële
gevolgen van de herindeling plaats dienen te vinden. Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

staat ervoor open de desintegratiekosten zoveel als mogelijk te minimaliseren. Nadere

2 VRZHZ,2016, Consequentie/afwegingen van de provinciekeuze bü fusie naar Vüheerenlanden, apnl, p. 16-18
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lnzakken

ontvlechtings-
kosten 6.9%

Niet direct
ontvlechtbaar

Afdeling Begroting

2016lasten

Gategorie

beïnvloedbaar-
heid

114 114
Directie VR en Staf Beleid &

Bestuursondersteuninq
1.622 B

Risico & Crisisbeheersinq 1.492 103 103 c
Bedriifsvoerino 4.944 340 340 Btc

358 25 25 ABureau Gemeenten

86GHOR 1.244 86 B/C

GMC 944 65 65 B

Brandweer (totaal)

Onderverdeeld naar:

- Directie & Staf

- Materieel & Logistiek

- Expertise & Advies

- Operationele zaken incl

spinel

- Repressie

- Materieel brandweer

lkaoitaallasten)

5.590

2.064

2.734

4.628

31.833

13.190

3.675

2.166

907

253

360

142

188

318

1.007

0

0

359

142

188

318

B

c/B

B

B

B

Ontvlechtingskosten
liaarliiksì

2.898 1.740
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INDICATIE MITIGEREN UITTREEDKOSTEN EN INDICATIE FINANCIËLE BIJDRAGEVIJFHEERENLANDEN C,A,

uitwerking van dit voornemen en het vastleggen hiervan in afspraken is aan de orde wanneer
er een advies is van de IPC inzake de provinciekeuze.

I n d ic atie fi n a n c ië I e b ijd rage n ie uwe ge me e nte V ijf hee re n I a nde n

De huidige bijdragen van de gemeenten Zederik en Leerdam zijn in onderstaande tabel
weergegeven, gebaseerd op de begroting 2015. Deze bedragen verschillen van de bijdragen
in 2016 als gevolg van overname van kazernes. Deze kosten zijn echter grotendeels direct
ontvlechtbaar (m.u.v. indirecte lasten). Daarnaast is een conservatieve inschatting van de
omvang van de BDUR-uitkering weergegeven, voor het deel dat gerelateerd is aan de
gemeenten Zederik en Leerdam. Vanwege het specialistisch karakter van de factoren die
leiden tot de hoogte van de BDUR-uitkering dient hier in een later stadium een nieuwe

inschatting van gemaakt te worden.

Tabel 2. en VRZHZ

* o.b.v. een eerste conservatieve schatting

Wanneer de gemeente Vijfheerenlanden aansluit bij de provincie Zuid-Holland, zullen de

kosten voor een aantal hoofdgroepen (zoals directie, crisisbheersing, ghor, etc.) op basis van

een lage causaliteit met het inwoneraantal en de geaardheid van de kostendrijvers

nauwelijks stijgen. Dit impliceert dat de indirecte kosten van de VRZHZ (ad ca. € 25 mln.)

over meer inwoners verdeeld kunnen worden. Dit zou kunnen resulteren in een daling van de
kosten per inwoner voor het gehele gebied.

Met betrekking tot de bijdragen van de te vormen gemeente Vijfheerenlanden vormen

bovenstaande cijfers een indicatie. De volgende ontwikkelingen binnen de VRZHZ spelen

een rol in de toekomstige ontwikkeling van deze bijdragen:
- De bestuursopdracht om bij de AB-retraite in maarl2017 een voorstel voor een

nieuwe kostenverdeelsystematiek aan het bestuur voor te leggen.
- Het Meerjarenperspectief 2016-2020.

Veiligheidsregio Utrecht
Kosten die in aanmerking komen om te mitigeren

De financiering van de VRU is niet gebaseerd op de kosten op gemeenteniveau, maar op

een verdeelsystematiek met ijkpuntscores, afgeleid van het gemeentefonds. De VRU

differentieert haar kosten niet naar taken op gemeenteniveau. Dit vanwege het regionale

karakter van de begroting, een gelijk veiligheidsniveau voor iedereen en de genoemde

financieringssystematiek. Bij uittreding kunnen alle directe kosten over gebracht worden naar

de ontvangende regio. ln onderstaande tabel staat een opsomming van de kostenposten en

-soorten die gebruikt kunnen worden om deze directe kosten in beeld te brengen.

B MC advies

Jaarliikse biidraoe

Jaarliikse biidraoe Leerdam € 1.600.000

Jaarliikse biidraoe Zederik € 1.117.777

BDUR oo basis van Leerdam en Zederik " € 195.000

Totaal lhuidio) c,2.912.777

Jaarliikse biidraoe Vianen pm

BDUR op basis van Vianen * pm
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INDICAIIE MIfIGEREN UITTREEDKOSTEN EN INDICAIIE FINANCIËLE BIJDRAGE VIJFHEERENLANDEN C,A.

n

Ter illustratie van de omvang van deze kosten: de gemeente Vianen telt twee (vrijwillige)

brandweerposten, Hagestein en Vianen. Deze zijnbezet met in totaal4l vrijwilligers en zes
auto's. Daarnaast maakt de gemeente onder meer gebruik van preventieve werkzaamheden
en opleidingen op het gebied van brandweer en crisisbeheersing.

Naast de directe kosten zal sprake zijn van ontvlechtingskosten van indirecte kosten. Hierbij
kan gedacht worden aan personele frictiekosten en desintegratiekosten, de doorlopende
overhead. Deze kosten mogen niet ten laste komen van de achterblíjvende gemeenten in de
gemeenschappelijke regeling.

De VRU heeft in haar bestuurlijk gesprek met de IPC reeds aangegeven dat fatsoenlijke
afspraken moeten worden gemaakt over meerkosten die optreden, zoals de

desintegratiekosten. Dat behoort echter niet tot de verantwoordelijkheid van de VRU en

bestuurders staan op het standpunt dat de schadeveroorzaker (op gemeentelijk en op
rijksniveau) de kosten van de eventuele uittreding Vianen uit de GR VRU voor zijn rekening
zal moeten nemen.

I nd ic atie fi n a nciël e b ijd rage n ie uwe ge mee nte Vijf hee re n I a nde n

De huidige bijdrage van de gemeente Vianen aan de VRU is in te delen in drie

componenten: de gemeentelijke bijdrage, de maatwerkbijdrage en de inkomsten via de
BDUR. De berekening van de bijdragen wordt door de VRU toegelicht in de bijlage van de
reactíe op het informatieverzoek van de IPC die tevens door de IPC is ontvangen.
Onderstaande tabel schetst de omvang van deze bijdragen.

Tabel 4. Vianen

* Op óasls van de programmabegroting 2016-1
** Op Þasrs van de verdeelmodule BDUR van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de variabelen

uit het maaft-overzicht aantallen voor subcluster Brandweer en rampenbestrijding van de VRU.
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Vriiwillioers Brandstof voertuiqen

Reiskosten/maalti idverqoedinqen Aanschaf/onderhoud kledinq

Verzekerinoen oersoneel Aanschaf materiaal onder activagrens

Huur operationele middelen

oTo Jeuqdbrandweer

Afschri ivino vervoermiddelen Kosten risicobeheersinq

Rentelasten vervoermiddelen Kosten crisisbeheersino

Onderhoud voertuioen Overiqe kosten

Vezekerinoen voertuiqen

Omschriivinq biidraoe Bedrao

Gemeenteliike biidraoe* € 952.519

Maatwerk qemeente* € 18.509

BDUR** € 150.000

Totaal €.1.121.028
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INDICATIE MITIGEREN UIT'TREEDKOSTEN EN INDICATIE FINANCIËLE BUDRAGÊVIJFHEERENLANDEN C,A,

Het financieringsmodel van de VRU baseert zich op meerdere parameters, zoals het
gemeentefonds, ingezette bezuinigingen en een solidariteitsmaatregel. Op basis van de
huidige cijfers en formules resulteert het één op één inbrengen van de huidige bijdragen van

de drie gemeenten in het financieringsmodel van de VRU in een nadelig effect voor de
overige 25 gemeenten.

Gezien bovenstaande zal afhankelijk van overkomende middelen en activiteiten moeten
blijken in hoeverre dit passend te maken is binnen de begroting van de VRU. De VRU

benadrukt hierbij dat het uitgangspunt dat huidige deelnemende gemeenten geen nadeel

mogen ondervinden als gevolg van de herindeling.

Anafyse en kanttekeningen vergelijking VRZHZ en VRU

Door de verschillen in de gegevens die door beide veiligheidsregio's zijn aangeleverd, zijn de
gegevens moeilijk met elkaar te vergelijken. ln bovenstaande bijdragen zijn enkele eerste
indicaties gegeven. Deze dienen echter in een later stadium nader uitgewerkt en
geactualiseerd te worden.

1.3 Omgevingsdienst regio Utrecht en Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

De informatie die ontvangen is van de Omgevingsdienst regio Utrecht en Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid is in onderstaande alinea's met elkaar gecombineerd weergegeven. Dit

was mogelijk vanwege de samenwerking die beide omgevingsdiensten hebben gezocht in de
voorbereiding van de aanlevering van de gegevens en het gezamenlijke gesprek dat naar
aanleiding hiervan heeft plaatsgevonden.

Kosten die in aanmerking komen om te mitigeren

ln de berekening van de kosten die mogelijk in aanmerking komen om te mitigeren gaan

beide omgevingsdiensten uit van het DVO dat zij met de huidige deelnemer(s) hebben

afgesloten. ln de berekening zijn eventuele incidentele kosten, zoals eventuele

uittredingskosten en frictiekosten niet meegenomen. De berekening is gebaseerd op de
structurele kosten van de gemeente. Deze berekeningen gaan uit van de definities zoals

deze gehanteerd worden binnen de eigen administraties. De onderliggende definities hiervan

verschillen van elkaar.

Tabel 5. Kosten die mogelijk in aanmerking komen om te mitigeren.

ODRU

Uren

dienstverleningsovereenkomst

Aantal fte uitvoering

Aantal fte overhead

Aantal fte totaal

3,88

0,97

4,85

11,1

2,1

13,2

ozHz

Kosten

Salarislasten

Overige (direct en indirect)

Totale kosten

5.281

€ 339.500

€. 101.464

€ 440.964

15.616

€ 1.054.376

€342.408

€ 1.396.784
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Beide omgevingsdiensten geven aan niet tot nauwelijks medewerkers in dienst te hebben die
alleen voor de betreffende gemeente(n) werken. Hierdoor is het moeilijk een 'mens-volgt-

werk'-principe toe te passen. Bij het ontstaan van vacatures bij de ontvangende organisatie
zullen afspraken gemaakt moeten worden over het primair invullen van deze vacatures met
personeel van de latende organisatie.

Van de kosten die in bovenstaande tabel weergegeven worden, bieden de personeelskosten

de meeste mogelijkheden voor mitigatie, inclusief bovenstaande kanttekening. Binnen deze
kosten vormt overhead een moeilijker te ontvlechten component. Bij de overige kosten zal in
een later stadium gekeken moeten worden naar de aard en oorsprong van deze kosten en
de mogelijkheden tot ontvlechting en mitigatie van deze kosten. Een substantieel deel van

deze kosten heeft een vast karakter en is niet op korte termijn af te bouwen. Voorbeelden
zijn de huisvesting en meerjarige contracten voor bijvoorbeeld de ICT dienstverlening. Hierbij
hebben beide omgevingsdiensten de intentie om de kosten zoveel als mogelijk te
minimaliseren. Frictiekosten die ontstaan of resteren zijn voor rekening van de uittredende
gemeente(n).

lndicatie financiele bijdrage nieuwe gemeente Vijfheerenlanden

Om een indicatie te geven van de vergelijkbaarheid van de (kosten van) de twee

omgevingsdienten, hebben de Omgevingsdiensten de kosten per fte in kaart gebracht. Om
de vergelijkbaarheid van deze weergave te vergroten, hebben beide omgevingsdiensten met
elkaar afgestemd hoe de kosten per fte opgebouwd zijn en waar deze uit bestaan. De
gehanteerde definities zijn hierin dus in overeenstemming met elkaar gebracht. ln

onderstaande tabellen worden deze berekeningen verkort weergegeven, voor zowel de
begroting 2017 als de begroting 2018. Deze kosten dienen slechts ter indicatie van de
vergelijkbaarheid en worden niet gehanteerd om de kosten voor de gemeente

Vijfheerenlanden te berekenen, omdat deze geen volledig beeld geven van de kosten van de
omgevingsdiensten.

Tabe! 6. Kosten per fte en productieve uren ODRU

ODRU Begroting 2017

Totale netto kosten (*1000)

Totaal fte (eigen personeel en

inhuur)

Totale kosten/fte (-1 000)

Productieve uren/fte

Tabel 7. Kosten per fte en productieve uren OZHZ

OZHZ Begroting 2017

Totale netto kosten (*1000)

Totaal fte (eigen personeel en

inhuur)

Totale kosten/fte (.1 000)

Productieve uren/fte

€ '11.645

134

€ 86,90

1 360

€22.192
240

€93
1410

Begroting 2018

Begroting 2018

€ 1 1.651

134

€ 86,95

€ 21.996

236

BMC advies
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INDICAÍIE MIIIGEREN UITTREEDKOSTEN EN INDICATIE FINANCIËLE BUDRAGEVIJFHEERENLANDEN C,A,

Ten behoeve van het beantwoorden van de tweede vraag hebben beide omgevingsdiensten

verschillende scenario's in kaart gebracht.
A. Overdracht van taken op basis van de huidige programma's: milieutaken

door Vianen, Zederik en Leerdam. Bouwtaken door Leerdam.
B. Overdracht van taken op basis van alleen milieutaken door de drie

gemeenten.
C. Overdracht van taken op basis van milieu en bouwtaken door de drie

gemeenten.

Onderstaande tabellen geven een indicatieve berekening van de bijdrage van de gemeente

Vijfheerenlanden weer. Deze is gebaseerd op de uurtarieven in de begroting 2017 en het

aantal uren op basis van de jaarprogramma's. Hierbij is voor het aantal uren voor Vianen

uitgegaan van de gegevens van de ODRU en voor Zederik en Leerdam van de gegevens

van de OZHZ. Gebaseerd op ervaringen is de verhouding tussen de milieutaken en de

bouwtaken ingeschat op 1/3 milieutaken en2l3 bouwtaken. Voor Leerdam is met betrekking

tot de bouwtaken uitgegaan van de begroting van de OZHZvoor 2017 (Leerdam neemt deze

taken in de huidige situatie af bij de OZHZ). Er zijn voor alle drie de hierboven genoemde

scenario's berekeningen gemaakt.

Tabgl 8 Berekeningen scenario's A,.B en C,

Scenario A

ODRU

Uren

Vianen (milieu) 5.281

Zederik (milieu) 3.824

Legrdgm (milieu) 3:457

Leerdam (þq'lw) 8.935

Totaal 20.897

Scenario B

ODRU

U,ren

oz\z
Uren€

€

€

€ 444.924

ç?22.172
€.291.?92

€742.224

þ.291 F. !64.728
3.824 € 336.533

?.45-l
8.335

5.281

3.924

3.457

12.562

oz\z
Uren

ozHz
Uren

5-.281

3.824

3.457

12.562

20.897

-€?,?9.782
€,733:469

€ 1.861.512c.1.760.572

€.444.924

€t22.172
€.291.252

€ 1.058.349

€ 444.924

€ 889.849

€322.172

€644.344

€291.252

€702.224

€3.294.765

€

Vianen (milieu)

Zederik (milieu)

Leerdam (milieu)

Totaal

Scenario C

Vianen (milieu)

Vianen (bouw)

Zederik (milieu)

Zederik (bouw)

Leerdam (milieu)

Leerdam (bouw)

Totaal

ODRU

Uren

€ 464.728

€ 336.533

€-3?:6.782

€ t.128.043

€ 464.728

€ 929.456

€ 336.533

€ei73.024

€ 326.782

€ 733.469

€ 3.463.992

€

5.281

10.562

3.824

7.648

3.457

8.335

39.107

5.281

10.562

3.824

7.648

3.457

8.335

39.r07
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Analyse en kanttekeningen vergelijking ODRU en OZHZ

ln tabel I is te zien dat de kosten op basis van de uitgevoerde berekening elkaar weinig
ontlopen. Dit beeld is tevens terug te zien in de totale kosten per fte (zie tabel 6 en 7). De
getallen die gehanteerd zijn in deze berekeningen betreffen een indicatie van de kosten. Een

zuivere vergelijking kan alleen worden gemaaK op grond van eenduidige onderliggende

definities inzake overhead en productiviteit. De totale kosten zijn bovendien afhankelijk van

het af te spreken uiWoeringsniveau. ln het vervolgproces zal deze berekening zowel nader

uitgewerkt als geüpdatet dienen te worden.

1.4 GGD Utrecht en Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid

Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid
Kosten die in aanmerking komen om te mitigeren

De dienst Gezondheid en Jeugd ZHZheeft een aantal kostensoorten geTdentificeerd die in
aanmerking komen voor mitigatie . Deze betreffen:

- personele kosten, zowel de directe als de indirecte met indexering
- materiele kosten waaronder huisvestingskosten en ICT
- afschrijving/rentelasten van investeringen
- aandeel in het weerstandsvermogen
- incidentele kosten, zoals advies/inhuur/onderzoek die verband houden met de

overdrachVafhechting van taken.

De inzet van de DGJ is verdeeld naar takenpakket. Dit betekent dat een ontvlechting van

taken en daarmee samenhangend personeel niet eenvoudig is. Er is geen specifiek persoon

gekoppeld aan een gemeente. Bij de indirecte personele kosten (PIOFAH{aken) is deze

ontvlechting nog complexer. De materiele kosten en de kosten van investeringen zijn

eveneens moeilijk te ontvlechten en zullen frictiekosten veroorzaken. Het aandeel in het

weerstandsvermogen is eenmalig en kan gebaseerd worden op basis van een actuele risico-

inventarisatie.

De totale kosten per jaar zijn gelieerd aan de bijdragen van de gemeenten. Voor Leerdam is

deze bijdrage ca. € 0,8 mln. en voor Zederik ca. € 0,5 mln.

Onderdeelvan deze kosten zijn:

- de bijdragen voor de uitvoeringsprogramma's die in het kader van de publieke gezondheid

worden uitgevoerd, hieraan wordt door Leerdam ca. € 33.000 bijgedragen en door Zederik

ca. € 21.000.
- de bijdragen voor de taken op het gebied van leerplichVRMC geraamd op ca. € 95.000 voor

Leerdam en €65.000 voor Zederik. Dit betreft een plustaak.

I nd ic atie fi n an c ië le b ijdrage n ie uwe ge m ee nte V ijf he e re n I an d e n

Gezien de huidige bijdragen van de gemeente Leerdam (ca. € 0,8 mln.) en de gemeente

Zederik (ca € 0,5 mln.), verwacht de organisatie dat bij toevoeging van Vianen sprake zou

zijn van een bijdrage van ca. € 0,3 mln. Dit is gebaseerd op de inwoneraantallen en de

hieraan gerelateerde tarieven/inwoner voor een bedrag van ca. € 0,23 mln.. Daarnaast is in

deze berekening maatwerk opgenomen (bijdrage aan uitvoeringsprogramma's) zoals dit nu

BMC advies
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INDICATIE MITIGEREN UITTREEOKOSÎEN EN INDICATIE FINANCIËLE BUDRAGE VIJFHEERENLANDEN C,A,

ook voor Leerdam en Zederik wordt uitgevoerd van ca. € 0,06 mln. Deze berekening betreft

een eerste inschatting en behoeft nadere uitwerking.

GGD regio Utrecht
Kosten die in aanmerking komen om te mitigeren en indicatie financiele bijdrage nieuwe
gemeente Vijfheere nl anden

De reactie van de GGD regio Utrecht op de door de IPC gestelde vragen is opgenomen in de
bijlage "lndicatief inzicht effecten herindeling Vijfheerenlanden GGD regio Utrecht". Deze is

reeds doorde IPC ontvangen.

Analyse en kanttekeningen vergelijking GGD regio Utrecht en Dienst Gezondheid en
Jeugd Zuid-Holland Zuid
De te mitigeren kostenposten en -soorten zijn door beide organisaties benoemd. Het in

beeld brengen van de omvang van de kostenposten en -soorten blijkt in dit stadium lastig.

Beide organisaties hebben de huidige bijdragen van de deelnemende gemeente(n) in beeld
gebracht. Hierin zijn voor een deel ook plustaken opgenomen, naast het basispakket.

Hierdoor zijn deze getallen en ook de gemaakte inschattingen voor de gemeente

Vijfheerenlanden moeilijk met elkaar te vergelijken.

B MC advies
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GGD
reg¡o Utrec

IPC Vijfheerenlanden
p.a. Provincie Utrecht
Postbus 80300
35O8TH UTRECHT

Kenmerk
Bijlagen
Datum
Onderwerp

U it-20 16/0 6O27 lRvW lN R/dr
1
22 Suni 2OL6
Indlcatief inzicht effecten herindeling Vijfheerenlanden
GGD regio Utrecht

Geachte mevrouì,n Pennarts-Pouw,

Jn reactie op uw verzoek d.d. 3 juni 2016 ontvangt u bijgevoegd een indicatief ir:zicht in
de efrecten van de herindeling Vijfheerenlanden voor de GGD rcgio Utrecht.

Ik verwacht u hiermee voldoende geînforn:eerd te hebben. Voor een toelichtiry op de
antwoorden kunt u contact opnemen met Ron van Walsem {06-20708794 af
rvanwalsem6gadru.nl).

Het dagellks bestuur kijkt met belangstelling uit naar uut advies inzake de herindeling
Vijfheerenlanden.

Met groet,

Namens ijks bestuur van de GGD regio Utrecht,

drs. M. Rigter
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Indicatief inzicht effecten herindeling Vijfheerenlanden
GGD reglo Utrecht

De IPC wenst ¡n dit stadium een indicatief inzicht te krijgen van de effecten van de
herindeling Vijfheerenlanden voor de GGDTU. DaaÊoe ziJn twee vragen geformuleerd:

1. Geef een indicatief beeld van de kostenposten of -soorten en zo eventueel de
omvang daaruan) die mogelljk in aanmerking komen om te mitlgeren bij
uittreding van de gemeente(n).

2. Daarnaast wenst de IPC een beeld te krijgen van de huidige bijdrage (met
inbegrip van de rijksbiJdrage) van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en
een lndlcatie van de financiële biJdrage voor de nieuwe gemeente
Vijfheerenlanden bij toetreding van uw organisatie.

Ad l. Kostenposten
Van belang is dat GGDrU een aantal werkzaamheden heeft opgedragen gekregen van
haar gemeenten; bij intreden is dit het verplicht af te nemen pakket.
Er wordt in de begroting van GGDrU een aantal kostenposten onderscheiden die
bepalend zijn voor de bijdrage van de deelnemende gemeenten. Dit zijn:

- Personeelskosten (salarissen, reiskosten, scholing, verzekering etc.)
- Kapitaallasten
- Hu¡svestingskosten
- Algemene kosten
- Reserves
- Overhead (o.a. bestaande uit kosten voor huisvesting centraal bureau,

werkplekken, kantoorautomatisering, financiën, HR, communicatae, beleid,
kwaliteit)

In geval va¡ onWlecht¡ng bij uittreding van Vianen, zullen een deel van de kosten
overgedragen kunnen worden aan de andere regio. Dit geldt hoofdzakelijk voor het
personeel wat direct belast is met de taakuitvoering. Een aantal andere kostensoorten is
n¡et - of niet ineens te onwlechten uit de begroting van de GGDTU. Dit zal leiden tot
frictiekosten. Een nadere analyse is nodig om de frictiekosten in beeld te brengen en de
afbouw daarvan in de tijd. De GGDru gaat er wel van uit dat de kosten van ontvlechting
(inhoudelijke en bedrijfsvoering) door de ontvangende part¡j wordt gedragen.

Ad 2. HuÍdige ea toekomstíge bÍjdrage
De bijdrage van Vianen is volgens de conceptbegroting 2016,1 e 327.786. Dit is exc{usief
de JGZ 0-4 jaar en lokale huisvestingkosten, maar inclusief APG, JGZ 4-18 jaar,
maatwerk en lntensivering van bas¡staken (zie bijlage 1).

Een grove indicatie van de bijdrage voor de nleuwe gemeente llgt op basis van een
eerste berekening op drca € 1,4 mln. Dit is inclusief JGZ 0-4 jaar, maar EXCLUSIEF
huisvestingslasten JGZ, want die hangen sterk af van de lokale situatle. Tevens ls de
indicatie exclusief specifiek gewenst maatwerk of intensivering van basis taken; en
toekomstige ontwikkelingen bij de GGD.

In de sÍtuatie dat de nieuwe gemeente VlJfheerenlanden toetreedt tot de GGDT1J ontstaat
een situatie waar nadere besluitvorming voor nodig is over de bijdrage van de gemeente
Vijfheerenlanden. De GGDrU werkt op dlt moment aan een voorstel voor een nieuwe
financieringssystematiek, ingaande vanaf 2018. Het één op één inbrengen van de huidige
bijdragen van de drie gemeenten zou een nadelig effect voor de overige 25 gemeenten
teweeg kunnen brengen. Dit is nlet acceptabel.

De denklijn zou moeten z¡jn dat de bijdrage van de overige deelnemende gemeenten niet
wijzigt als gevolg van de herindellng en dat de bijdrage van de toetredende gemeente tot
stand komt op basis van de bekost¡gingssystematlek zoals die op dat moment voor de
GGDrU geldt.
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Bijlage 1: Overzicht bijdrage gemeente Vianen conform conceptbegroting 2016.1
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