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Voortzetting herindelingsproces
Vijfheerenlanden

Geacht bestuur, heer, mevrouw,

Met deze brief informeren wij u over de voortzetting van het herindelingsproces Vijfheerenlanden.
De Interprovinciale commissie Vijfheerenlanden (IPC) was ingesteld met als opdracht om een
herindelingsontwerp en –advies aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) voor te
bereiden. De IPC is in de ‘open overlegfase’ verdeeld geraakt over de argumentatie van de provinciekeuze voor
de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden en kon daarom geen herindelingsontwerp opstellen. Om uit deze
impasse te komen heeft de IPC de minister van BZK gevraagd om de procedure over te nemen of een van
beide provincies aan te wijzen om eigenstandig het herindelingsproces voort te zetten. De minister van BZK
heeft bij brief van 9 september 2016 de provincie Utrecht gevraagd om het herindelingsproces (het opstellen
van het herindelingsontwerp en daaropvolgend herindelingsadvies) voort te zetten. De minister heeft daarbij in
lijn met het uitgangspunt van het ‘Beleidskader gemeentelijke herindeling’ dat herindelingen zoveel mogelijk
‘van onderop’ tot stand komen, en in lijn met democratische beginselen, de meerderheid van de betrokken
gemeenten gevolgd.
De minister heeft in zijn brief ons nadrukkelijk gevraagd om het proces zorgvuldig in te richten, en de
opvattingen en argumenten van de provincie Zuid-Holland en andere belanghebbenden in onze afweging mee
te nemen.
Hoe nu verder?
In het vervolg op de brief van de minister BZK is de IPC opgeheven en hebben wij het benodigde besluit
genomen om het herindelingsproces voort te zetten (dit besluit is als bijlage bijgevoegd). Dit betekent dat wij op
grond van artikel 16 van de Wet algemene regels herindeling de colleges van burgemeester en wethouders van
Leerdam, Vianen en Zederik en gedeputeerde staten van Zuid-Holland uitnodigen voor het (open) overleg over
de gemeentelijke herindeling.
Op basis van de uitkomst van deze overleggen, relevante informatie verzameld door de IPC (zoals de IPC
verslagen en de beantwoording van de IPC-vragenlijsten e.d.) en andere relevante (onderzoeks)informatie
stellen wij het herindelingsontwerp op. Het herindelingsontwerp wordt aan de drie betrokken colleges gezonden
met het verzoek om deze ter inzage te leggen. Een ieder kan gedurende 8 weken een zienswijze over het

herindelingsontwerp bij ons indienen. Vervolgens stellen Provinciale Staten het herindelingsadvies met inbegrip
van de beantwoording van de zienswijzen vast. Het vastgestelde herindelingsadvies wordt aan de minister BZK
gezonden en dan volgt het wetgevingstraject.
Op onze website (https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/herindelingen/vijfheerenlanden) vindt u actuele informatie over het herindelingsproces.
Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd over de voortzetting van de
herindelingsprocedure Vijfheerenlanden.
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde staten van Utrecht,

Voorzitter,

Secretaris,
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