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Geacht college,

Op 24januartjl. hebben wiJ als drie gemeenschappelijke regellngen in Zuid-Holland Zuid
onze zlenswijze op het herindelingsontwerp van de nieuw te vormen gemeente
Vijfheerenlanden aan het college van Gedeputeerde Staten gezonden.

In onze zienswijze spraken wlJ allereerst onze waardering uit voor de visie dle de drie
gemeenten hebben om te komen tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. We hebben
eraan gehecht te benadrukken dat wij hopen dat deze nieuwe gemeente onderdeel blijft
uitmaken van Zuld-Holland en daarmee van de reglo Zuid-Holland Zuld.
Voorts spraken wij onze teleurstelling uit dat het college de gevoelens zoals die bij ons
leven onvoldoende op waarde heeft weten te schatten. Die teleurstelling blljft na
bestudering van het ontwerp van het herindelingsadvies en de reactienota bestaan.
Ondanks alle inspanningen heeft het ontwerp van het herindelingsadvies een te eenzljdig
karakter, waarbiJ de samenhang van het gebied alsgeheel niet wordt beoordeeld.
Wl1 zijn het oneens met uw standpunt dat ultslultend het bestuurliJk draagvlak in de drie

gemeenten bepalend moet zijn voor de provinciekeuze, en dat de uitwerkingen voor onze
gemeenschappelijke regelingen daaraan slechts volgend zijn, Onze restproblematiek zou
oplosbaar zijn, zo stelt uw college in het ontwerp van het herindelingsadvies, tenruijlJuist
in onze zienswijze nadrukkelijk knelpunten zijn opgenomen die wij niet eenvoudig
oplosbaar achten.
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We betreuren dat het college ln de perlode van de totstandkomlng van het onh^,erp van
herlndelingsadvies en de reactienota hierover geen bestuurlijk gesprek met ons heeft
wlllen aangaan, waardoor onze zorgen en gevoelens niet zijn weggenomen.
Mocht u naar aanleiding van oRze reactie vragen hebben, dan kunt u ulteraard contact
opnemen met ons,
Hoogachtend,
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