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Geachte heer De Brey,

Toelichting (vragensteller):
Alweer een tijdje terug, 1 december, zat de Statenbrief "propositie Vijfheerenlanden" in de stukken voor BEM. De
WO heeft die brief (SB2021 BEM169) destijds opgewaardeerd, met als concrete vraag aan GS: 'wat is het
financiële effect van de scenario's in de propositie Vijfheerenlanden'?

Op verzoek van Gedeputeerde Strijk heb ik de opwaardering -en beantwoording van mijn vraag- aangehouden. Dit
om mogelijke synergie/samenhang met andere dossiers niet te doorkruisen. Helaas heeft deze positieve synergie
zich niet voorgedaan (zie 2022BEM15).

Dit maakt dat ik de oude vraag/opwaardering graag alsnog beantwoord zie, een slag dieper dan de schriftelijke
afdoening van het opwaarderingsverzoek, zie: https://www.stateninformatie.provincie-
utrecht. n I/documenten/Overig-1 /Beantwoord ing-opwaarderi ngsverzoek-SB-Propositie-Vi jfheeren landen. pdf

Vraag:

1. Wat is het financiële effect van de scenario's in de propositie Vijfheerenlanden?

Antwoord:
Voordat we uw concrete vraag beantwoorden hechten wij eraan om het doel van de Propositie
Vijfheerenlanden in perspectief te plaatsen en tegen deze achtergrond uw vraag te beantwoorden.

De Propositie Vijfheerenlanden geeft aan waar voor de gemeente Vijfheerenlanden mogelijkheden liggen om
de eigen beleidsambities en eventuele benodigde cofinanciering te verbinden met de beleidsambities van het
Rijk en/of provincie Utrecht. De Propositie beschrijft een 11-tal zoekrichtingen die vervolgens een nadere
uitwerking vragen om zo tot mogelijke uitvoeringsafspraken te komen. Voorts heeft een inventarisatie van
Europese, Rijks- en provinciale financiële regelingen plaatsgevonden die mogelijk een financieel perspectief
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kunnen bieden aan de gemeente, haar inwoners, maatschappelijke organisaties en/of partnerorganisaties die
actief zijn op de beleidsambitie van de gemeente. Dit overzicht is als bijlage in de Propositie Vijfheerenlanden
opgenomen.

Mede op basis van informatie van de gemeente Vijfheerenlanden geeft het onderstaand overzicht de stand van
zaken van de 11 zoekrichtingen van de Propositie weer. Als eerder gemeld ligt het initiatief voor de uitwerking
van de zoekrichting meestal bij de gemeente zelf. Overigens is de constatering dat de gemeente niet alle
zoekrichtingen tegelijk kan oppakken. Ambtelijk en bestuurlijk vraagt een en ander aan voorbereiding en/of het
opstellen van een Plan van Aanpak c.q. uitvoeringsplan, interne afstemming met aanpalende ambities en
plannen bij de gemeente. Feit is dat bij het inventariseren, verkennen en opstellen van genoemde activiteiten in
het kader van de Propositie de bestuurlijke en ambtelijke contacten tussen gemeente, provincie en BZK nog
beter zijn geworden. Deze contacten vormen ook voor de nabije toekomst een stevige basis voor de
samenwerking bij de uitvoering en concretisering van de diverse plannen.

Zoekrichting/ambitie Stand van zaken bij Vijfheerenlanden (VHL)

1. Afromen belasting uitgekeerde claim Is door het rijk afgewezen.
aan Niemans Beton

2. Wonen Dit onderwerp is een hoofdthema geworden van de VHL-
begroting en wordt opgepakt via de Uitvoeringsagenda
Wonen.
Er is in februari 2022 door de gemeente een Plan van Aanpak
Uitvoeringsagenda Wonen opgesteld. Er wordt gekeken hoe
de versnelling woningbouw het beste vormgegeven kan
worden en onderzocht wordt in welke mate er gebruik kan
worden gemaakt van de subsidie Versnelling Woningbouw
(voor externe capaciteit) van de Provincie Utrecht. Hierover is
nauw contact tussen provincie en gemeente.
De afweging en beoordeling van nieuwe locaties vindt plaats
bij de regionale programmering van wonen en werken.

3. Fietsnetwerk Er wordt door VHL een actieplan opgesteld dat is gestart in het
eerste kwartaal van 2022. Dit betreft de uitwerking van ambitie
2: het optimaliseren van recreatieve (fiets)routes.

4. Versterken vitaliteit binnensteden, Er is een subsidie van 80.000,- aangevraagd bij provincie
dorpskernen en winkelcentra Utrecht en toegekend. Het plan is om dit budget in te zetten

voor een vastgoedmanager in Leerdam en hiermee aan te
sluiten bij de binnenstadvisie Leerdam.

5. Energie/Duurzaamheid VHL is gestart met de uitvoeringsagenda van de Regionale
Adaptie Strategie (RAS)van de regio Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden waarmee impulsgelden bij het Rijk worden
aangevraagd. Eind Q2 2022 gereed.
Bij de provincie is subsidie aangevraagd voor participatie van
de Regionale Energie Strategie (RES).
Door mee te liften met het O.E.R. (Omgevingseffect
Rapportage), dat opgesteld wordt voor de Omgevingsvisie, is
werk met werk gemaakt.

6. Vitale wijken VHL heeft gesprekken gehad met de programma-manager
Leefbaarheid en veiligheid van BZK over diverse
mogelijkheden voor VHL m.b.t. de aanpak 'aandachtswijken'.
Er zijn samen met het RIEG (Regionaal Informatie- en
Expertisecentrum) en gemeenten IJsselstein en Nieuwegein
bij het ministerie van BZK middelen aangevraagd voor het
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project "Tegengaan jonge aanwas". Doel is het voorkomen dat
jongeren die met criminaliteit in aanraking komen verder het
criminele pad opgaan. BZK heeft de gevraagde middelen
beschikbaar gesteld.

7. Kleine kernen VHL heeft een overzicht van subsidies ter bevordering van
sociale cohesie in kleine kernen opgesteld en op de website
geplaatst.

8. Cultuur De provincie heeft een pakket steunmaatregelen voor culturele
voorzieningensector zoals Fonds Investering in erfgoedparels
en Fonds versterking streek- en kasteelmusea.
Aanvraag subsidie van € 64.000 bij provincie Utrecht voor de
ondersteuning van het evenement 'Internationaal jaar van het
Glas VN' in 2022. Is toegekend.
Erfgoed Expert Team (EET) is een door de provincie Utrecht
ter beschikking gesteld team dat het Nationaal Glasmuseum in
Leerdam helpt bij haar locatieonderzoek (verplaatsing naar
centrum Leerdam).

9. Natuur Een belangrijke gezamenlijke ambitie vormt de
natuurontwikkeling (o.m. Natura 2000) en de beleefbare
natuur in Vijfheerenlanden.
De landschapsvisie Vijfheerenlanden 2040 is afgerond en het
eindrapport is in oktober 2021 opgeleverd. Bij de uitwerking
van het uitvoeringsprogramma van de landschapsvisie, wordt
gekeken naar de meekoppelkansen in de (beheer)plannen van
het waterschap en voorts naar inzet van beschikbare
subsidies (van o.a. rijk, provincie, Europa) voor het realiseren
van de gezamenlijke ambities.

10. Recreatie en Toerisme De 6 elementen van de zoekrichting ( Taskforce
'Werelderfgoed Diefdijk, Glasstad Leerdam en Vrijstad Vianen,
versterken natuurgebieden, participatie in recreatieschap,
watertoerisme en Vernieuwing en intensivering Recreatie en
Toerisme) worden in het Uitvoeringsprogramma van VHL
opgenomen en sluiten goed aan bij de vastgestelde
beleidsvisie. Het op te stellen actieplan wordt gekoppeld aan
het uitvoeringsprogramma dat gepland is in 02 2022.

11. Versterking integraliteit mobiliteit- De beoogde locatie voor dit initiatief is inmiddels niet meer
bedrijventerreinen-arbeidsmarkt beschikbaar. Het initiatief wordt nu verder uitgewerkt, waarna

de zoektocht naar een nieuwe vestigingslocatie volgt.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Secretaris,
mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen
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