ovrncre

Zuto

HOTTAND

PROVINC IE :: UTRECH

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
De heer drs. S.A. Blok
Postbus 2001 1
2500

EA

Den Haag

Utrecht, 6 juli 2016
Ondenrverp: Verzoek procesinterventie herindelingsprocedure Vijfheerenlanden

Geachte heer Blok,
ln februarijl. is door Provinciale Staten van Utrecht en Zuid-Holland de lnterprovinciale Commissie (lPC)

Vijfheerenlanden ingesteld om een herindelingsadvies voor te bereiden voor de herindeling van de
gemeenten Zederik, Leerdam en Vianen. De afgelopen maanden heeft de IPC Vijfheerenlanden een
zorgvuldig proces doorlopen. De leden van de IPC hebben geconstateerd dat zij het niet eens kunnen
worden over de provinciekeuze die gekoppeld is aan deze herindeling. De IPC kan daarom geen
herindelingsontwerp opstellen. Om uit deze impasse te komen heeft de IPC in goed overleg met uw
directeur-generaal de heer drs. G.J. Buitendijk besloten om aan u te vragen een procesinterventie in de
herindelingsprocedure te doen. Beide colleges van Gedeputeerde Staten hebben op voorhand besloten dat
zij de uitkomst van uw procesinterventie als bindend zullen beschouwen. Gegeven de ontstane situatie zou
de procesinterventie ertoe kunnen leiden dat u de herindelingsprocedure overneemt of dat u één van beide
provincies aanwijst om het herindelingsadvies op te stellen. Ter informatie melden wij u dat beide colleges

van Gedeputeerde Staten een statenbesluit tot opheffing van de IPC Vijfheerenlanden zullen voorbereiden.
Bij deze brief treft u aan zoals is afgesproken de inhoudelijke argumentaties van Gedeputeerde Staten van

Utrecht, respectievelijk Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland in het kader van de provinciekeuze.
Daarnaast zijn bijgevoegd de verslagen van de gesprekken die de IPC in het kader van het 'open overleg'
heeft gevoerd, de schriftelijke beantwoordingen die zijn ontvangen, de logboeken van de drie gemeenten
en overige relevante documentatie.

Als er van uw kant nog vragen zijn over de inhoudelijke argumentatie van de provincies dan zijn zij
vanzelfsprekend bereid deze te beantwoorden.
Met vriendelijke groet,
lnterp
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