
(ontwerp)Herindelingsadvies Vijfheerenlanden vastgesteld 
 

Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht hebben het (ontwerp)Herindelingsadvies voor de nieuwe 

gemeente Vijfheerenlanden vastgesteld voor de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). 

Het (ontwerp)Herindelingsadvies is tot stand gekomen op basis van 534 ingediende zienswijzen op het 

Herindelingsontwerp. De zienswijzen zijn beantwoord en opgenomen in de Reactienota, die als bijlage bij het 

Herindelingsadvies is gevoegd. Enkele zienswijzen gaan over de samenvoeging van de drie gemeenten, de 

meeste over de provinciekeuze. De provincie Utrecht concludeert daaruit, is dat er een zeer brede instemming is 

met de vorming van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden per 1 januari 2019. 

 
Samenwerking regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 

De samenwerking in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden staat door de vorming van de nieuwe gemeente 

Vijfheerenlanden niet op de tocht. Leerdam, Vianen en Zederik benadrukken in hun zienswijze ook het belang 

daarvan en werken in de regio samen 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 deel uit te maken van een breder 

bestuurlijk netwerk, over provinciegrenzen heen. 

 

Veiligheid 

De veiligheid in het gebied is niet in het geding. De in- en uittreding van gemeenten gaat wat betreft de 

veiligheidsregio’s, GGD-regio’s en de omgevingsdiensten niet ten koste van de kwaliteit en de continuïteit van 

hun taken en dienstverlening in het gebied. Voor waterveiligheid kan de bestaande en goede samenwerking 

worden voortgezet. De provincie Utrecht ziet hier een leidende rol voor het Waterschap Rivierenland. 

 

Financiële  effecten regionale samenwerking 

In de regio’s Utrecht en Zuid-Holland wordt veel samengewerkt in zogenoemde wettelijke regionale 

samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld bij de Brandweer. Op het moment dat er wordt gekozen om 

Vijfheerenlanden onder te brengen in de provincie Utrecht moeten deze samenwerkingsverbanden opnieuw 

gereorganiseerd worden op het gebied van mensen en materieel. Dit wordt het ontvlechtingsvraagstuk genoemd. 

De financiële effecten van een provinciekeuze voor Utrecht zijn op dit moment moeilijk in te schatten. Het hangt 

voor een deel af van de keuzen van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden ten aanzien van de vrijwillige 

samenwerkingsverbanden. Bij ontvlechtingsvraagstukken voor de wettelijke samenwerkingsverbanden (en dat is 

nieuw voor deze interprovinciale herindeling) is voorgeschreven dat de wetgever voorzieningen opneemt in de 

herindelingswet. De provincie Utrecht biedt aan om hierin een procesrol te vervullen 

 

Conclusie 

Na de analyse van de zienswijzen is de conclusie dat het draagvlak voor de nieuwe gemeenten Vijfheerenlanden 

zeer breed is en dat zorgpunten ten aanzien van de provinciekeuze ongegrond of oplosbaar zijn. Op basis van 

deze conclusie ziet de provincie Utrecht geen aanleiding om fundamentele wijzigingen aan te brengen in het 

(ontwerp)Herindelingsadvies ten opzichte van het Herindelingsontwerp. De voortvarendheid, het enthousiasme 

en het brede draagvlak dat aanwezig is bij de besturen van Leerdam, Vianen en Zederik en hun organisaties 

verdient ondersteuning en een oplossingsgerichte houding van betrokken besturen en de provincies Utrecht en 

Zuid-Holland.  

 

Vervolg 

Dit (ontwerp)Herindelingsadvies wordt door Provinciale Staten van Utrecht in april vastgesteld. Vervolgens wordt 

het vastgestelde Herindelingsadvies naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) 

verzonden. Daarna volgt het wetgevingstraject. De beoogde fusiedatum is 1 januari 2019. 

 


