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Onderwerp Statenbrief: 
Propositie Vijfheerenlanden 
 
Voorgestelde behandeling:  
Ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Essentie / samenvatting 
In deze Statenbrief wordt u geïnformeerd over de propositie Vijfheerenlanden die in opdracht van de gemeente 
Vijfheerenlanden is opgesteld. De propositie schetst een perspectief voor inwoners, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties door het verbinden van ambities en beleidsintenties van Vijfheerenlanden aan die 
van de rijksoverheid, provincie Utrecht en andere partners.  
 
Inleiding  
De gemeente Vijfheerenlanden heeft een schadeclaim aan Niemans Beton betaald. De kosten waren zodanig dat 
er onvoldoende financiële ruimte overblijft voor het uitvoeren van de investeringsagenda van Vijfheerenlanden. Er 
is daarom een onderzoek uitgevoerd om na te gaan wat nog wel haalbaar is. De gemeente Vijfheerenlanden 
heeft met ondersteuning van BZK en de provincie Utrecht de gevolgen van de uitspraak Niemans Beton voor de 
ambities van Vijfheerenlanden in relatie tot de financiële positie in kaart laten brengen. Vervolgens is 
geïnventariseerd welke mogelijkheden er zijn om welke ambities in verloop van tijd te realiseren. Hier is een 
propositie uit voortgekomen. Daarbij wordt ook gekeken welke mogelijkheden er zijn om koppelingen te maken 
met provinciaal- en rijksbeleid.  
De ondersteuning van de provincie en BZK is vormgegeven op twee manieren: 

1. de provincie en BZK hebben meebetaald (ieder 1/3 van € 69.700, - excl. BTW) aan de verkenning die 
onder opdrachtgeverschap van Vijfheerenlanden is uitgevoerd door een extern bureau (Berenschot); 

2. de provincie en BZK brengen expertise in. 
 
Propositie Vijfheerenlanden 
Berenschot heeft in opdracht van Vijfheerenlanden onderzoek gedaan of in samenwerking met medeoverheden 
(BZK, PU, waterschap Rivierenland en andere partners) een propositie (Bijlage 1) kan worden opgesteld. Een 
propositie die bouwstenen aandraagt voor een inspirerende (uitvoerings)agenda voor Vijfheerenlanden en hun 
beleidsambities waardoor een perspectief kan worden geboden aan inwoners, bedrijven en maatschappelijke 
organisaties. De propositie bestaat uit een drietal onderdelen: 

− De hoofdtekst van het advies van Berenschot t.a.v. de propositie. Met daarin de context, een weging en 
ordening van de zoekrichtingen en een doorzicht naar de fase waarin de propositie omgezet moet 
worden naar betekenisvolle resultaten voor de gemeenschap van de Vijfheerenlanden; 

− Een bijlage met de individuele zoekrichtingen (Bijlage 2); 

− Een overzicht van de subsidiemogelijkheden per zoekrichting (is bijlage in de propositie). 
De richtinggevende propositie markeert de afronding van het onderzoek dat in nauwe samenwerking met de 
gemeente, het Rijk en de provincie tot stand is gekomen. 
 
 
 



 

  

 

 
De resultaten en borging door Vijfheerenlanden 
De propositie geeft voor Vijfheerenlanden een mooi overzicht van zoekrichtingen voor kansrijke mogelijkheden 
om beleidsopgaven en beleidsambities van Vijfheerenlanden te verbinden met die van samenwerkingspartners 
(Rijk, provincie en anderen). Dat gaat echter niet vanzelf, ook van de gemeente zal de nodige inspanning 
(organiseren van capaciteit, beleidsmatig en/of financieel) worden gevraagd bij de uitvoering. De propositie vormt 
voor Vijfheerenlanden het uitgangspunt om deze na het zomerreces in samenwerking met medeoverheden 
zodanig uit te werken dat er een concrete en inspirerende (uitvoerings-)agenda ontstaat. 
Het proces om tot deze propositie te komen is voor gemeente, Rijk en provincie waardevol gebleken vanwege de 
verdiepende contacten die op bestuurlijk en ambtelijk niveau zijn gelegd. Voor de aanstaande uitvoering zijn deze 
contacten eveneens waardevol en bieden perspectief voor de toekomst.  
 
Op 13 juli 2021 heeft de raad kennis genomen van de propositie Vijfheerenlanden en betrokken bij de afwegingen 
rond de Kadernota 2022 e.v. waarin perspectieven zijn beschreven voor de nabije toekomst van 
Vijfheerenlanden. De Kadernota 2022-2025 is vastgesteld en hierin is gekozen voor het realistische 
combinatieperspectief “Investeren in duurzaam wonen en werken in een sterke en vitale samenleving”. 
 
Propositie Vijfheerenlanden en provincie Utrecht 
Het college van B&W van Vijfheerenlanden zal op basis van het raadsbesluit van 13 juli 2021 en de propositie 
Vijfheerenlanden ná het zomerreces de uitvoering oppakken en een planning daarvoor opstellen. 
Programmamanagement en regie voeren zal nodig zijn om Vijfheerenlanden de gewenste uitvoering(agenda) te 
laten realiseren, samen met de betreffende medeoverheden (waaronder de provincie Utrecht). Immers niet alles 
kan tegelijk worden opgestart. 
In het bestuurlijke overleg met Vijfheerenlanden is opgemerkt dat het commitment van Rijk en provincie aan de 
propositie groot is en dat volstaan kan worden met een kleine governance voor de uitvoering, bijvoorbeeld een 
jaarlijks bestuurlijk overleg waarbij de voortgang van de beleidsdossiers wordt besproken. Hierbij speelt de notie 
dat de te maken uitvoeringsafspraken overwegend in lijn zijn met de provinciale beleidsambities en -opgaven, en 
de betreffende (subsidie)regelingen. Het meewerken aan de uitvoeringsagenda van Vijfheerenlanden zal in 
principe binnen het reguliere werk van de provinciale organisatie kunnen worden opgevangen. 
 
Voorts is tegen deze achtergrond uitgesproken om in het najaar te zoeken naar een manier om de steun aan de 
propositie bestuurlijk te borgen (communicatiemoment) waarbij ook een goede afhechting van het met elkaar 
doorlopen proces wordt gemarkeerd. Er breekt immers nu een nieuwe fase, een fase van uitvoering, aan.   
 
Financiële consequenties  
Is niet van toepassing. Het verbinden van de ambities en beleidsprioriteiten van de gemeente Vijfheerenlanden 
met die van medeoverheden, waaronder de provincie Utrecht, zal over het algemeen plaatsvinden in lijn met de 
provinciale beleidsambities en bijbehorende budgetten c.q. financiële regelingen. De financiële gevolgen van de 
verrekening herindeling Vijfheerenlanden zullen pas na vaststelling door BZK helder zijn. 
 
Vervolgprocedure / voortgang 
De gemeente Vijfheerenlanden gaat nu met de medeoverheden een traject in om de uitvoeringsagenda verder 
vorm te geven. Voor de provincie zullen de werkzaamheden vallen in de reguliere werkzaamheden en u zult in 
dat kader verder worden geïnformeerd.  
 
Bijlagen 
1. Propositie Vijfheerenlanden 
2. Zoekrichtingen propositie Vijfheerenlanden 
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