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Aan burgemeesters van Leerdam, Vianen en Zederik

Onderwerp: Herindeling Vijfheerenlanden
Datum: 8 maart 2016
Geachte burgemeesters Houtman, Groeneweg en Bonthuis,
Op 29 januarijl. hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en Utrecht een gelijkluidende brief
ontvangen, waarin u een aantal zorgpunten uit over het arhiproces Vijfheerenlanden. Omdat wij, als
lnterprovinciale Commissie Vijfheerenlanden bij besluit van Provinciale Staten van Utrecht en van ZuidHolland van 1 respectievelijk 3 februarijl. zijn ingesteld en in de plaats van Gedeputeerde Staten treden in
de voorbereiding van het herindelingsadvies, ontvangt u van ons antwoord.
Allereerst geeft u aan dat u graag ziet dat de provincies actief sturen op de voortgang van het Arhitraject.

Wij delen uw wens om de voortgang in het herindelingsproces te houden. Ook wij streven ernaar om een
fusie per 1 januari 2018 mogelijk te maken. Dit laat onverlet dat wij de nodige zorgvuldigheid zullen moeten
betrachten in de voorbereiding van het herindelingsontwerp- en advies. Om meer inzicht in de effecten van
de herindeling te krijgen voor de gemeenten, de regio's en de samenwerkingsverbanden, zullen wij de
betrokken partijen in het kader van het open overleg daarover bevragen en op basis van de verkregen
informatie beoordelen of nog aanvullend onderzoek wenselijk is. U heeft ons de suggestie gedaan om een
onafhankelijk voozitter voor de IPC te benoemen om de kans te vergroten op een gemeenschappelijk
besluit met voldoende draagvlak bij alle betrokken partijen. Wij hebben uw suggestie meegewogen in de
door ons gekozen werkwijze.
Lid van de IPC kunnen alleen gedeputeerden zijn volgens de Wet algemene regels herindeling. Gedacht
kan dan nog worden aan een onafhankelijk technisch voozitter maar dat wordt niet nodig geacht.
Gedeputeerde mevrouw Pennarts is voorzitter van de lPC. Daarnaast wordt een externe onafhankelijke
procesbegeleider aangesteld die toeziet op de kwaliteit van besluitvorming, de IPC adviseert en de planning
bewaakt. De IPC zal zich tot het uiterste inspannen om een herindelingsontwerp en vervolgens -advies op
te leveren. Mocht er onverhoopt geen advies kunnen worden opgeleverd dan is de afspraak dat de
provincies met BZK gaan overleggen hoe dan de herindelingsprocedure moet worden voortgezet.
Voor wat betreft de criteria waaraan het herindelingsontwerp zal moeten voldoen, richten wij ons op het
Beleidskader gemeentelijke herindelin g 2013 van het Rijk. Dit met de aantekening dat het hier om een

enigszins afwijkende situatie gaat, omdat er ook sprake is van een provinciale herindeling. Het criterium
'Evenwichtige regionale verhoudingen' zal ook in het herindelingsontwerp een plek krijgen. De IPC zal recht
doen aan een zorgvuldige añrveging van de belangen en posities van de drie gemeenten en van de regio's
zowel aan Utrechtse als Zuid-Hollandse zijde. Het Beleidskader geeft aan dat bij een herindeling een

afweging nodig is op basis van de lokale en regionale omstandigheden, ontwikkelingen en context. Een
afweging die voor de betrokken gemeenten bij de herindeling leidt tot een versterking van de
bestuurskracht passend binnen de regio's waar deze gemeenten in liggen.

Gebiedscongruentie is in het Beleidskader geen zelfstandig toetsingscriterium. Echter, de drie gemeenten
hebben hun huidige samenwerking in verschillende regio's georganiseerd. Wijzullen daarom bijhet
onderdeel 'Evenwichtige regionale verhoudingen' ook in beeld brengen wat de effecten van de herindeling
zijn voor de samenwerking in de Zuid-Hollandse en Utrechtse regio en daar iets van vinden. Het criterium
'Evenwichtige regionale verhoudingen' gaat dus verder dan de vraag of de toekomstige schaal van de
nieuwe gemeente een belemmering kan zijn voor de samenwerking in de regionale context.

Wij hopen dat wij met deze beantwoording en onze hiermee overeenkomende toelichting op de inrichting
van het proces in ons overleg op 7 maart jl. uw zorgpunten hebben kunnen wegnemen.
Een afschrift van onze brief wordt ter informatie gezonden aan de minister van BZK, de colleges en raden

van Leerdam, Vianen en Zederik, Hardinxveld-Giessendam, Giessenlanden, Molenwaard en Gorinchem,
en voorts aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Zuid-Holland en van Utrecht.
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