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ONDERWERP BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

Onderwerp: Vijfheerenlanden 

Geachte heer Dercksen, 

Toelichting: 
Het Gerechtshof in Den Haag heeft bepaald dat de gemeente Vijfheerenlanden € 90.000.000,00 moet betalen 
aan heipalenfabrikant Niemans. Dit volgt uit een geschil dat stamt uit 1975. Vianen, waar het geschil zich 
afspeelde, kwam in 2002 bij de provincie Utrecht. Op Twitter kondigt voormalig BNR-presentator, thans 
burgemeester van Vijfheerenlanden, Sjors Fröhlich, aan dat hij zich zal wenden tot de Provincie Utrecht. 
De Partij voor de Vrijheid heeft daarover de navolgende vraag. 

1. Was dit geschil bekend bij de provincie Utrecht toen in 2002 Vianen toetrad tot de provincie? Zo nee, 
hoe kan dat? Zo ja, wat waren toen de bevindingen? 

Antwoord: 
Bij de overgang van Vianen van de provincie Zuid-Holland naar de provincie Utrecht was bij de 
provincie Utrecht bekend dat er een rechtszaak liep tussen de gemeente Vianen en de fa. Niemans 
Beton. Over de omvang van een mogelijke schadeclaim was toen nog niets te melden. In deze periode 
werd in het kader van het schadeclaimverzoek van Niemans onderzoek gedaan en werd het bedrijf 
gevraagd om aan te tonen dat er het concrete voornemen bestond om een fabriek te bouwen op de te 
laat geleverde perceel grond door de gemeente. De rechter had nog geen uitspraak gedaan over de 
omvang van de schadeclaim, het risico was nog niet onderbouwd en kwantificeerbaar om daarvoor 
een noodzakelijke voorziening te treffen. Wel had de gemeente een (stille) bestemmingsreserve 
"voorlopige resultaten industrieterrein" waaruit de kosten van de procedure Niemans werd betaald. 

Wat betekent deze situatie voor het provinciaal financieel toezicht? 
De provincie beoordeelt vanuit het financieel toezicht jaarlijks of de begroting van de gemeente voldoet 
aan het wettelijke criterium van structureel en reëel evenwicht (Gemeentewet) om vervolgens te 
besluiten over de toezichtsvorm (preventief of repressief). Hierbij wordt het weerstandsvermogen in 
relatie tot de gemeentelijk norm beoordeeld. De toezichthouder baseert zich bij de beoordeling van de 
omvang van de voorziening op de controle door accountant bij de jaarrekening. Vanuit de 
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jaarrekeningen 2001 tlm 2004 van de voormalige gemeente Vianen is door de accountant hierover 
geen opmerking geplaatst. 
Gebleken is dat in het kader van de provinciale herindelingsprocedure Vianen (per 1-1-2002 Vianen 
van Zuid-Holland over naar Utrecht) geen bijzondere aandacht was voor de rechtszaak claim Niemans 
Beton en de eventuele gevolgen daarvan voor het financieel beheer van Vianen. Dat was toen ook niet 
nodig omdat er nog geen rechterlijke uitspraak was over de omvang van de claim Niemans en de 
gemeente vanwege de herindelingsprocedure (ARHI) onder preventief toezicht stond. Na 2002 heeft 
de gemeente een eerste voorziening getroffen op basis van de toen beschikbare informatie. 

2. Welke afspraken zijn er hieromtrent met de gemeente en de Provincie Zuid-Holland gemaakt toen 
Vianen van provincie wisselde? 

Antwoord: 
Uit dossieronderzoek is niet gebleken dat er specifieke afspraken zijn gemaakt tussen de provincie 
Zuid-Holland en provincie Utrecht voor wat betreft het financieel toezicht op de voormalige gemeente 
Vianen. Zie hiervoor ook vraag 1. 

3. Meent u, in het algemeen, dat de provincie (deels) zou moeten opdraaien voor falend beleid van 
gemeenten als dat door de rechter wordt afgestraft? 

Antwoord: 
De gemeente is een autonome bestuurslaag, het gemeentebestuur neemt haar eigen besluiten en is 
daarom zelf verantwoorde/ijk voor de (financiële) consequenties van haar handelen en daarmee voor 
haar financiële positie. De gemeente heeft derhalve een eigen verantwoordelijkheid voor een gezond 
financieel beleid en beheer. 
De provincie beoordeelt vanuit het financieel toezicht op lagere overheden (gemeenten, 
waterschappen en gemeenschappelijke regelingen) jaarlijks in hoeverre de begroting van deze 
overheden voldoet aan het wettelijke criterium van structureel en reëel evenwicht om vervolgens te 
besluiten over de toezichtsvorm. 
Naar aanleiding van de rechterlijke uitspraak over de claim Niemans Beton op 15 december 2020 
hebben GS besloten om de gemeente Vijfheerenlanden onder verscherpt financieel toezicht te 
plaatsen. Dit vanwege de situatie dat de begroting als gevolg van de uitspraak niet meer realistisch is, 
omdat deze uitspraak financieel nog niet verwerkt is in de begroting. Met preventief toezicht houdt de 
provincie een vinger aan de pols over de financiële positie van de gemeente. Hierdoor heeft 
Vijfheerenlanden de tijd om zorgvuldig te onderzoeken wat de financiële gevolgen van de uitspraak zijn 
en welke maatregelen noodzakelijk zijn. Zie ook het antwoord bij vraag 5. 

4. Bent u met ons van mening dat de Provincie Utrecht niet financieel zou moeten bijdragen aan het 
onderhavige geschil, zeker in ogenschouw nemend dat in 2017 de wederpartij wilde schikken voor 
€ 57.000.000,00? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: 
De provincie is geen partij in het geschil tussen de gemeente en fa. Niemans Beton. Zie voorts de 
antwoorden bij vraag 3 en 5. 

5. Welke consequenties heeft dit voor de gemeente Vijfheerenlanden en dan met name de bewoners? 

Antwoord: 
Op dit moment is nog niet helder wat de consequenties zijn voor de gemeente Vijfheerenlanden en 
voor de inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden. De gemeente laat de komende periode 
onderzoeken of cassatie in de zaak Niemans kans van slagen heeft. Dit onderzoek zal eind februari 
2021 afgerond zijn. 
Voorts heeft op initiatief van de burgemeester van Vijfheerenlanden op 7 januari 2021 een overleg 
plaatsgevonden met de directeur-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijkrelaties (BZK) en gedeputeerde R. Strijk, provincie Utrecht. 
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Het gesprek heeft geleid tot de afspraak dat de gemeente Vijfheerenlanden met ondersteuning van 
BZK en de provincie Utrecht de gevolgen van de uitspraak voor de ambities van Vijfheerenlanden in 
relatie tot de financiële positie in kaart gaat brengen en vervolgens inventariseert welke mogelijkheden 
er zijn om welke ambities in verloop van tijd te realiseren. Daarbij wordt ook gekeken welke 
mogelijkheden er zijn om koppelingen te maken met provinciaal- en Rijksbeleid. De ondersteuning van 
de provincie en BZK wordt vormgegeven op twee manieren: 
1.de provincie en BZK betalen mee aan de verkenning die onder opdrachtgeverschap van de 
gemeente wordt uitgevoerd door een externe verkenner of bureau; 
2. de provincie en BZK brengen expertise in. 
De eerste stap is om in samenspraak met provincie en BZK een opdracht te formuleren voor een 
externe verkenner of bureau, die deze opdracht gaat uitvoeren. Het streven is om de verkenning 
binnen 3 maanden af te ronden. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

Secretaris, 
mr. drs. A.G. 
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