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Onderwerp

Zienswijze Provincie Zuid-Holland op het
herindelingsontwerp Vijfheerenlanden

Bestuurlijke samenvatting van het voorstel
Hierbij bieden wij u ter vaststelling aan de zienswijze van Provinciale Staten van Zuid-Holland op
het herindelingsontwerp Vijfheerenlanden. Het ontwerp is vastgesteld door Gedeputeerde Staten
van Utrecht. De zienswijze moet ook worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van Utrecht.
ln de zienswijze wordt aangegeven dat Zuid-Holland zich kan vinden in de herindeling van de
gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Geen
instemming heeft echter de keuze in het ontwerp om de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht
te vestigen. De bezwaren hiertegen zijn van procedurele en inhoudelijke aard. Gedeputeerde
Staten van Utrecht hebben nagelaten om een afweging te maken tussen beide provincies. Wij
menen wel degelijk dat onze provincie de nieuwe gemeente veel te bieden heeft. Ook wordt in de
zienswijze gewezen op de gevolgen voor de inwoners, ondernemers en instellingen in het gebied
van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, doordat huidige goed lopende samenwerkingen moeten

worden beëindigd bij vestiging van de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht.

Inhoud
Formele bevoegdheid van Provinciale Staten

Proces
ln februari 2016 is door Provinciale Staten van Utrecht en Zuid-Holland een lnterprovinciale

Commissie ingesteld ter voorbereiding van een herindelingsontwerp en -advies voor de ZuidHollandse gemeenten Leerdam en Zederik en de Utrechtse gemeente Vianen.
De commissie is voortvarend aan de slag gegaan. ln de loop van het proces zijn de partijen op
het onderdeel provinciekeuze steeds meer tegenover elkaar komen te staan. Dit heeft er toe

geleid dat beide provincies het niet eens konden worden over de provinciekeuze en op 6 juli 2016
de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hebben gevraagd om een
interventie te doen. De minister heeft na de zomer de provincie Utrecht gevraagd de procedure
voor het opstellen van het herindelingsontwerp verder op te pakken. Daarbij is nadrukkelijk
gezegd dat het om een procesinterventie gaat, waarbij niet wordt vooruit gelopen op een
inhoudelijk oordeel over de provinciekeuze. lnmiddels is op I november jl. het "open overleg" met
ons gevoerd in het kader van de voorbereiding van het herindelingsontwerp door de provincie
Utrecht (bijlage: verslag). Op 29 november jl. hebben GS van Utrecht het herindelingsontwerp
(bijlage) vastgesteld met Utrecht als provincie van vestiging voor de nieuwe gemeente.
Vervolgens is het ontwerp ter inzage gelegd. Op 30 november jl. is in de Statencommissie
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zienswijzefase. Een ruime meerderheid van de commissieleden sprak zich daarbij uit voor
voortzetting van de ingezette lijn, zoals venvoord in de brief van 6 juli jl. aan de minister.

Procedure
Uw Staten zijn op grond van artikel 14 sub b van de Wet algemene regels herindeling bevoegd
om de zienswijze vast te stellen. De zienswijze zal op 15 februari 2017 in de overlegvergadering
van de Statencommissie worden besproken.
Op 7 februari a.s. organiseren wij in Ameide een openbaar gesprek waarbij wij de gevoelens
willen ophalen, die leven onder de inwoners, ondernemers en instellingen in het gebied. Wij
zullen uw Staten spoedig daarna een verslag van deze bijeenkomst toezenden, zodat u de
opbrengst van de bijeenkomst kunt betrekken in uw beraadslagingen.
Na venruerking van de zienswijzen zullen Provinciale Staten van Utrecht een herindelingsadvies

vaststellen. Dit herindelingsadvies wordt vervolgens gezonden aan de minister van BZK, die het
wetgevingstraject ter hand zal nemen voor de samenvoeging van de huidige gemeenten
Leerdam, Vianen en Zederik tot één gemeente met ingang van 1 januari 2019.
De reguliere gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 worden in dat geval overgeslagen
waardoor de huidige gemeenteraden tot eind 2018 blijven zitten. De gemeenteraadsverkiezingen
voor de nieuwe gemeente vinden dan in november 2018 plaats.
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Ontwerp-BesluÍt
P¡lovineisle 6'tsten van Zuid*Jotlsnd,Getezen hgt vgol'ÊteJ van Ge¡ieButeerde Staþn van 31 januarl 2017, met het beelultnunlrnêr

PZH.ZAIT-87848118$;
Gêlêt op €rtikel I Ê sub b van de Wet algemone regelo herindelí,ng;

Besluitên:
Vast þ. stellerr deiienswiJze op hêt,heriridêllngrsôntwerp Vl¡fheer:entfanden zoals bilgevoæd bij dit

bêsluÍt

Den
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ov¡no¡slq Statsn van ZutúHollgrid,

griffiet;

voorzitter,
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ZieneWljue y.cn Provineiale s.tai,sn i¡an fuid.-Holønd ç.p het hafindelingsontwerp

Vijfteerenlanden
Herindelingsontwerp Vijfheerenlanden van Gedeputeerde Staten van Utrecht
V¡reLag van hêt opên oledeg, van 1 novernbêr Z01S
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Den Haag,

Åanuari ?017
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