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Inhoudsopgave

Dit bijlagenboek geeft een overzicht van de voor het herinde-
lingsontwerp meest relevante stukken. Het geeft een beeld van 
het proces wat hieraan voorafging, het open overleg wat met 
de omgeving gevoerd is, van onderzoeken die uitgevoerd zijn 
en van de toekomst die Vijfheerenlanden voor zich ziet.

Deze informatie is eveneens digitaal beschikbaar via de website 
van de provincie Utrecht, https://www.provincie-utrecht.nl/
onderwerpen/alle-onderwerpen/herindelingen/.  Voor meer 
informatie over het traject tot fusie van de organisaties van 
de gemeenten verwijzen we u naar www.vijfheerenlanden.nl 
waar u onder het kopje van de stuurgroep Vijfheerenlanden alle 
relevante informatie vinden kunt. 
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I.  Kaarten van de nieuwe  
gemeente- en provinciegrenzen

Kaart 1. Wijziging van gemeentegrenzen
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II.  Logboek maatschappelijk  
draagvlak

Deze bijlage geeft weer wat de gemeenten 

Leerdam, Vianen en Zederik hebben 

ondernomen om het maatschappelijk 

draagvlak voor de gemeentelijke herindeling te 

peilen, op te bouwen en/of te behouden. 

Toelichting op de ondernomen activiteiten
De drie gemeenten hebben zich ingespannen om inwoners, onder-
nemers en maatschappelijke instellingen te betrekken bij het pro-
ces van afweging over de bestuurlijke toekomst en het proces van 
herindeling. De steun van inwoners, ondernemers en maatschap-
pelijke partners is voor de gemeenten van groot belang. In deze 
bijlage vindt u de logboeken waarin de activiteiten zijn opgeno-
men die puur gericht zijn op de inwoners, ondernemers en maat-
schappelijke instellingen. Het overzicht van raadsvergaderingen, 
raadsbesluiten en initiatieven gericht op het informeren van buur-
gemeenten of bestuurlijke partners is buiten dit overzicht gelaten. 
Er volgt een toelichting per gemeente. Deze toelichting is gericht 
op het voortraject. Sinds het voornemen tot herindeling zijn alle 
activiteiten richting inwoners, ondernemers en maatschappelijke 
instellingen gezamenlijk opgepakt. 

Gemeente Leerdam
Het bestuur en de organisatie van Leerdam hebben in het voor-
traject ingezet op de informatieverstrekking aan de inwoners en 
de wens in contact te staan met de inwoners, ondernemers en 
maatschappelijke instellingen. Er zijn discussieavonden georgani-
seerd en er heeft een peiling onder de inwoners plaatsgevonden. 
Inwoners van Leerdam hebben tijdens de gesprekken rondom de 
strategische verkenning aangegeven dat zij een herindeling een lo-
gische stap vinden voor de maatschappelijke vraagstukken zoals 
decentralisaties en omgevingswet. De gemeente Leerdam heeft 
vervolgens gekozen om inwoners en partners te blijven informe-
ren door middel van persoonlijke gesprekken, brieven en artikelen 
in de media.

Gemeente Vianen
De gemeente Vianen heeft in 2014 en 2015 een intensief verkennend 

traject doorlopen, gericht op de bestuurlijke toekomst. Onderdeel 
van dit traject waren diverse bijeenkomsten met inwoners. Er zijn 
onder meer een apart jongerengesprek en zes e-debatten georga-
niseerd. De bijeenkomsten waren gericht op het verstrekken van 
informatie, peilen van de betrokkenheid en te onderzoeken wat 
belangrijk is voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke in-
stellingen. Een afsluitende bijeenkomst in het verkennende traject 
met inwoners was een hoorzitting waarin inwoners, ondernemers 
en maatschappelijke instellingen gelegenheid kregen hun mening 
te uiten over de inmiddels voorgenomen fusie. 
Uit peilingen en gesprekken blijkt dat de inwoners van de gemeen-
te Vianen zeer betrokken zijn bij de bestuurlijke toekomst. Er is 
steun voor de gekozen route van herindeling met Zederik en Leer-
dam. De provinciekeuze houdt de inwoners ook bezig, waarbij zo-
wel pro Zuid-Holland als pro Utrecht geluiden te horen zijn. In sa-
menwerking met de gemeente Leerdam en Zederik is er een aparte 
bijeenkomst georganiseerd voor de ondernemersverenigingen. De 
besturen van betrokken verenigingen hebben daarbij aangegeven 
zich te kunnen vinden in vorming van de gemeente Vijfheerenlan-
den en hebben aangegeven dat de positionering van Vijfheeren-
landen in de provincie Utrecht een kansrijke optie is. 

Gemeente Zederik
‘Vijfheerenlanden’ is al bijna drie jaar een vast onderdeel van de 
communicatie naar de inwoners van Zederik. De communica-
tie-strategie van Zederik is ‘Digitaal, tenzij’. Met diverse oproepen 
via sociale media zijn de inwoners actief opgezocht. Daarnaast zijn 
er uitgebreide publicaties met volledige rapportages (waaronder 
Onderzoek Schutte, Haalbaarheidsonderzoek) geplaatst in de lo-
kale krant. 

De burgemeester heeft intensief ingezet via post, columns in de lo-
kale krant, presentaties tijdens bijeenkomsten en informatieavon-
den. Een citaat: 

“Ik stuur u een persoonlijke brief en dat is niet zonder reden. 

De gemeente Zederik staat voor forse uitdagingen…. Laat 

van u horen! We willen graag hierover met u van gedachten 

wisselen. Dat kan door één van de bijeenkomsten te 

bezoeken en de online enquête in te vullen. Bekijk ook mijn 

videoboodschap op www.zederik.nl/5heerenlanden.”



Zederik heeft meerdere informatiebijeenkomsten georganiseerd, 
verspreid over de diverse dorpen en gericht op diverse doelgroe-
pen. Deze zijn zeer goed zijn bezocht. Inwoners schroomden niet 
de discussie aan te gaan op basis van vragen als: “Wat vindt u van 
het voornemen om samen te gaan?” “Wat wilt u de raadsleden en 
het college meegeven als tip, idee of zorg?” Uit deze bijeenkom-
sten blijkt dat voor betrokken inwoners, ondernemers en maat-
schappelijke instellingen een fusie tussen de drie gemeenten als 
heel natuurlijk wordt gezien. Onderwerpen als provinciekeus, be-
lastingen, Wmo-uitvoering werden vaak besproken, op een con-
structieve manier.
De gemeente heeft inwoners, ondernemers en maatschappelijke 
partners ook betrokken via e-debatten. Er zijn 615 enquêtes inge-
vuld en 165 belangstellenden hebben de bijeenkomsten bezocht.  

Overzicht van de ondernomen activiteiten
Sinds het voornemen tot herindelen is geuit zijn de gemeenten 
zich blijven inspannen om de inwoners, maatschappelijke part-
ners en ondernemers te informeren en te betrekken. Informeren 
gaat primair via de sites van de afzonderlijke gemeenten en de lo-
kale media (gemeentepagina in de huis-aan-huisbladen). Mochten 
inwoners zich willen verdiepen kan dat via de projectsite www.
vijfheerenlanden.nl. Het betrekken van inwoners gebeurt op dit 
thema’s die voor hen relevant zijn. Boodschappen zijn in principe 
gelijkluidend, hier en daar wordt een nuance aangebracht op lo-
kaal niveau. Een aparte peiling naar de wensen en verwachtingen 
omtrent dienstverlening is hier een voorbeeld van. 1518 inwoners 
hebben deze enquête ingevuld. De drie besturen hebben het initi-
atief genomen om tot een gesprek te komen met de inwoners door 
in alle dorpen en steden aanwezig te zijn en inwoners te vragen 
naar de herindeling en wat zij hierbij belangrijk vinden. Dit was ook 
een mooie gelegenheid voor de besturen om kennis te maken met 
elkaars inwoners. Ondernemers zijn apart bevraagd op het onder-
nemersevent. Maatschappelijke organisaties zijn uitgenodigd om 
met een vertegenwoordiging van de nieuwe gemeente in gesprek 
te gaan. 

Hiernavolgend treft u het overzicht van ondernomen activiteiten. 
De activiteiten die in gezamenlijkheid zijn ondernomen zijn opge-
nomen bij de gemeente waarin de organisatie heeft plaatsgevon-
den. 



Gemeente Leerdam

Wanneer Wat 

2014

13 februari Presentatie resultaten commissie Schutte ‘Waard om te besturen’ aan ruim 100 raadsleden, gemeentelijke bestuurders en verte-
genwoordigers van maatschappelijke organisaties.

15 mei t/m 10 juli Via gemeentelijke communicatiemiddelen, posters en flyers worden bewoners, ondernemers en maatschappelijk middenveld 
uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de discussie bijeenkomsten ‘strategische verkenning’. Er zijn 5.000 flyers verspreid, huis aan 
huis en op locaties waar veel bezoekers komen.

16, 19, 24 en 25 
juni, 2, 3 en 10 juli

Discussie bijeenkomsten ‘strategische verkenning’. Opzet van de avond was om een algemene inleiding te geven op het proces van 
Schutte tot een mogelijke herindeling. Na deze inleiding vond een peiling plaats. De avond werd afgesloten met de resultaten van 
de peiling 62 mensen namen deel aan de bijeenkomsten.

Juli en augustus Bewoners werden gevraagd digitaal of op papier een aantal (gesloten) vragen te beantwoorden over de bestuurlijke toekomst van 
Leerdam. 147 mensen vulden de vragenlijst in.

2015

31 maart Internet-, intranet- en extranet bericht: Burgemeesters, wethouders, secretarissen en griffiers ontmoeten GS Utrecht op 17 maart. Dit 
bericht was te lezen voor alle inwoners, bedrijven, geïnteresseerden en organisaties van de gemeente.

8 april Uitgaande gezamenlijke brief over bestuurlijke toekomst van de gemeenten in de Vijfheerenlanden gericht aan 21 samenwerkings-
verbanden. 

9 april Internet-, intranet- en extranet bericht: Burgemeesters, wethouders, secretaressen en griffiers ontmoeten GS Zuid-Holland. Dit 
bericht was te lezen voor alle inwoners, bedrijven, geïnteresseerden en organisaties van de gemeente.

9 juli Internet bericht: raden buigen zich over het haalbaarheidsonderzoek Vijfheerenlanden. Dit bericht was te lezen voor alle inwoners, 
bedrijven, geïnteresseerden en organisaties van de gemeente.

3 oktober Internetbericht: delegatie uit Vianen, Leerdam en Zederik bezocht op 22 september het provinciehuis Zuid-Holland. Dit bericht 
was te lezen voor alle inwoners, bedrijven, geïnteresseerden en organisaties van de gemeente.

21 en 26 oktober Bewonersbijeenkomsten in Vianen, Leerdam en Zederik voor alle inwoners. Bijeenkomsten hebben gelijke opzet en alle bewoners 
zijn bij de drie bijeenkomsten welkom. In Leerdam waren ongeveer 40 geïnteresseerden aanwezig.

3 november Bedrijvenavond in Zederik voor de ondernemers uit de drie gemeenten: aansluiting bij Utrecht is een kansrijke optie. Met het doel 
om de (bestuurlijke) partners betrokken te houden en te informeren. Dit bericht was te lezen voor de ondernemers via Vereniging 
van bedrijven uit de regio. Er waren ongeveer 60 personen aanwezig.

30 november Internetbericht: Provincies starten procedure herindeling. Dit bericht was te lezen voor alle inwoners, bedrijven, geïnteresseerden 
en organisaties van de gemeente.

2016

12 februari Internetbericht over de start van de Stuurgroep. Dit bericht was te lezen voor alle inwoners, bedrijven, geïnteresseerden en organi-
saties van de gemeente. 

29 juni Lancering website over fusieproces Vijfheerenlanden (www.vijfheerenlanden.nl). De lancering is kenbaar gemaakt in de plaatselij-
ke pers voor de inwoners. 

5 juli Persconferentie over IPC uitkomsten. Via krant, internet en social media zijn inwoners van dit nieuws op de hoogte gebracht. 
Medewerkers ontvingen het nieuws voorafgaand aan de persconferentie in een toespraak van de stuurgroepvoorzitter.

6 oktober Vijfheerenlanden tour. Met een koffiekar zijn bestuurders en ambtenaren in gesprek gegaan met inwoners om ze betrokken te 
houden bij de bestuurlijke ontwikkelingen. Ze trokken met de kar naar alle kernen van de gemeente. Informatie over deze tour is 
voor- en achteraf in krant, op internet en op social media gepubliceerd. In de kleinere kernen was de aanloop niet groot en is met 
enkele bewoners gesproken. In Leerdam zijn er met zo’n 20 bewoners gesprekken aangegaan.

19 oktober Ondernemersevenement. Informatie over dit evenement is voor- en achteraf in krant, op internet en op social media gepubliceerd. 
Ondernemers uit de drie gemeenten waren hiervoor uitgenodigd. Tachtig ondernemers zijn naar dit evenement toe gekomen.

9 november Bestuurlijke conferentie over het geven van invulling aan het grens ontkennend samenwerken. Hier zijn ook maatschappelijke 
partners voor uitgenodigd. 

November/de-
cember 

Uitnodiging aan maatschappelijk middenveld en verenigingen om in gesprek te gaan over Vijfheerenlanden. Verenigingen, 
stichtingen en partners hebben de keuze om iemand van de gemeente in hun eigen vergadering uit te nodigen of om naar een 
informatieavond te komen (of beiden).



Gemeente Vianen

Wanneer Wat 

2014

13 februari Presentatie resultaten commissie Schutte ‘Waard om te besturen’ aan raadsleden, gemeentelijke bestuurders en vertegenwoordi-
gers van maatschappelijke organisaties.

20, 21, 26 mei, 2 en 
4 juni

Bijeenkomsten met de bevolking in elke kern over de bestuurlijke toekomst, inclusief jongerendebat en maatschappelijk midden-
veld. Het doel van deze bijeenkomsten is om de bestuurders, maatschappelijke instellingen en inwoners van Vianen betrokken te 
houden bij de bestuurlijke toekomst van Vianen.

Zomer Onder alle inwoners van Vianen een digitale strategische verkenning gedaan. Er zijn honderden enquêtes ingevuld en naar de 
gemeente gestuurd.

2015

20 januari Informatiebijeenkomst in het stadhuis. Door een raadsdebat te voeren zijn de bewoners betrokken bij de bestuurlijke discussie. Tij-
dens deze informatiebijeenkomst zijn aanwezig: raad, college, management, pers en ongeveer 100 personen op de publieke tribune. 

31 maart Internet-, intranet- en extranet bericht: Burgemeesters, wethouders, secretarissen en griffiers ontmoeten GS Utrecht op 17 maart. 
Dit bericht was te lezen voor alle inwoners, bedrijven, geïnteresseerden en organisaties van de gemeente.

9 juli Internet bericht: raden buigen zich over contouren haalbaarheidsonderzoek Vijfheerenlanden. Op maandagavond hebben de 
gemeenteraden van Zederik, Vianen en Leerdam kennis kunnen nemen van de feiten die opgehaald zijn ten behoeve van het haal-
baarheidsonderzoek Vijfheerenlanden. Dit bericht was te lezen voor alle inwoners, bedrijven, geïnteresseerden en organisaties 
van de gemeente.

3 oktober Internetbericht: delegatie uit Vianen, Leerdam en Zederik bezocht op 22 september het provinciehuis Zuid-Holland. Dit bericht 
was te lezen voor alle inwoners, bedrijven, geïnteresseerden en organisaties van de gemeente.

22 oktober Bewonersavond in de vorm van een hoorzitting. De meeste opmerkingen hadden betrekking op de provinciekeuze (er zijn zowel 
pro Zuid-Holland als pro Utrecht geluiden te horen). 40 betrokkenen (raad, college, management, publiek) en pers voeren met 
elkaar het gesprek over de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek.

3 november Bedrijvenavond in Zederik voor de ondernemers uit de drie gemeenten: aansluiting bij Utrecht is een kansrijke optie. Met het doel 
om de (bestuurlijke) partners betrokken te houden en te informeren. Dit bericht was te lezen voor de ondernemers via Vereniging 
van bedrijven uit de regio. 

30 november Internetbericht: Provincies starten procedure herindeling. Dit bericht was te lezen voor alle inwoners, bedrijven, geïnteresseerden 
en organisaties van de gemeente.

2016

12 februari Internetbericht over de start van de Stuurgroep. Dit bericht was te lezen voor alle inwoners, bedrijven, geïnteresseerden en organi-
saties van de gemeente.

29 juni Lancering website over fusieproces Vijfheerenlanden (www.vijfheerenlanden.nl). De lancering is kenbaar gemaakt in de plaatselij-
ke pers voor de inwoners. 

5 juli Persconferentie over IPC uitkomsten. Via krant, internet en social media zijn inwoners van dit nieuws op de hoogte gebracht. 
Medewerkers ontvingen het nieuws voorafgaand aan de persconferentie in een toespraak van de stuurgroepvoorzitter.

Zomer Vijfheerenlanden enquete met betrekking tot dienstverlening en participatie via digipanel, inwonerspanel en websites. Om 
inwoners zo goed mogelijk te betrekken hebben medewerkers van de drie gemeenten de verschillende kernen, wijken en markten 
bezocht. Uiteindelijk hebben 1518 inwoners de enquete ingevuld. 

12 oktober Vijfheerenlanden tour. Met een koffiekar zijn bestuurders en ambtenaren in gesprek gegaan met inwoners om ze betrokken te 
houden bij de bestuurlijke ontwikkelingen. Ze trokken met de kar naar alle kernen van de gemeente. Info over deze tour is voor- en 
achteraf in krant, op internet en op social media gepubliceerd. In de kleinere kernen was de aanloop niet groot en is met enkele 
bewoners gesproken. Op de Paardenmarkt in Vianen werd de koffiekar goed gevonden en hebben bestuurders discussies gevoerd 
met zo’n 50 à 60 bewoners.

19 oktober Ondernemersevenement. Informatie over dit evenement is voor- en achteraf in krant, op internet en op social media gepubliceerd. 
Ondernemers uit de drie gemeenten waren hiervoor uitgenodigd. Tachtig ondernemers zijn naar dit evenement toe gekomen.

9 november Bestuurlijke conferentie over het geven van invulling aan het grens ontkennend samenwerken. Hier zijn ook maatschappelijke 
partners voor uitgenodigd. 

November/de-
cember 

Uitnodiging aan maatschappelijk middenveld en verenigingen om in gesprek te gaan over Vijfheerenlanden. Verenigingen, 
stichtingen en partners hebben de keuze om iemand van de gemeente in hun eigen vergadering uit te nodigen of om naar een 
informatieavond te komen (of beiden).



Gemeente Zederik

Wanneer Wat 

2014

13 februari Presentatie resultaten commissie Schutte ‘Waard om te besturen’ aan ruim 100 raadsleden, gemeentelijke bestuurders en verte-
genwoordigers van maatschappelijke organisaties.

14 februari Internetbericht eindadvies commissie Schutte. Het rapport is volledig gepubliceerd op de site www.alblasserwaardvijfheerenlan-
den.nl. Dit bericht was te lezen voor alle geïnteresseerden, inwoners, bedrijven en organisaties van de gemeente.

23 april Internetbericht met de column van burgemeester van Ee (week 17) waarin hij de gemeente uitnodigt om mee te denken over de 
toekomst van Zederik en de samenwerking binnen Vijfheerenlanden. Daarbij attendeert hij op de enquête die online staat op de 
site van de gemeente. Dit bericht was te lezen voor alle geïnteresseerden, inwoners, bedrijven en organisaties van de gemeente.

21 mei Internetbericht met de column van burgemeester van Ee (week 21) waarin hij aangeeft dat het adviesrapport van de commissie 
Schutte ‘Waard om te besturen’ te lezen is op de site van de gemeente. Dit bericht was te lezen voor alle geïnteresseerden, inwo-
ners, bedrijven en organisaties van de gemeente.

31 mei Internetbericht relevante documenten traject vanaf Raadsvoorstel onderzoek strategische verkenning bestuurlijke toekomst 
Zederik. Dit bericht was te lezen voor alle geïnteresseerden, inwoners, bedrijven en organisaties van de gemeente.

31 mei Internetbericht achtergrondinformatie. Over samenwerken in de regio. Dit bericht was te lezen voor alle geïnteresseerden, inwo-
ners, bedrijven en organisaties van de gemeente.

1 juni – 1 juli Enquête onder bevolking.

2 juni Persoonlijke brief/uitnodiging van de burgemeester aan alle inwoners van Zederik om de online enquête in te vullen en/of naar de 
e-debatten te komen. Dit bericht was te lezen voor alle geïnteresseerden, inwoners, bedrijven en organisaties van de gemeente.

12 juni e-Debat bestuurlijke toekomst inwoners Ameide/Tienhoven.

17 juni Internetbericht levendige discussies over toekomst Zederik in Ameide als terugblik op het gehouden e-debat in Ameide/Tienho-
ven. Dit bericht was te lezen voor alle geïnteresseerden, inwoners, bedrijven en organisaties van de gemeente.19 juni

19 juni e-Debat bestuurlijke toekomst met maatschappelijke organisaties uit gemeente Zederik.

24 juni e-Debat bestuurlijke toekomst ondernemers gemeente Zederik.

25 juni e-Debat bestuurlijke toekomst inwoners Lexmond en Hei- en Boeicop.

25 juni Internetbericht met de column van burgemeester van Ee (week 26) met de stand van zaken van de e-debatten. Dit bericht was te 
lezen voor alle geïnteresseerden, inwoners, bedrijven en organisaties van de gemeente.

1 juli e-Debat bestuurlijke toekomst inwoners Meerkerk.

2 juli Internetbericht met een oproep om mee te denken/praten over Samenwerken of Samengaan! Dit bericht was te lezen voor alle 
geïnteresseerden, inwoners, bedrijven en organisaties van de gemeente.

3 juli e-Debat bestuurlijke toekomst Nieuwland en Leerbroek.

3 juli Uitnodiging voor de 14 grootste ondernemers met de gemeenteraad over de bestuurlijke samenwerking van de gemeente Zederik. 

11 juli Internetbericht met de publicatie van alle resultaten van de e-debatten. Dit bericht was te lezen voor alle geïnteresseerden, inwo-
ners, bedrijven en organisaties van de gemeente.

16 juli Internetbericht met daarin een terugblik van de e-debatten in Zederik. Bij al deze debatten was de centrale vraag: moeten we 
gaan samenwerken of samengaan met andere gemeente in Vijfheerenlanden. Dit bericht was te lezen voor alle geïnteresseerden, 
inwoners, bedrijven en organisaties van de gemeente.

11 september Internetbericht: publicatie rapport Berenschot: rapport strategische verkenning bestuurlijke toekomst gemeente Zederik. Dit 
bericht was te lezen voor alle geïnteresseerden, inwoners, bedrijven en organisaties van de gemeente.

1 oktober Internetbericht over de uitreiking van een iPad mini. Onder de 500 geënquêteerden is een deelnemer uitgeloot. Dit bericht was te 
lezen voor alle geïnteresseerden, inwoners, bedrijven en organisaties van de gemeente.

1 oktober Internetbericht met de column van burgemeester van Ee (week 40) waarin hij meldt dat de gemeenteraad (na de gehouden enquê-
te) besloten heeft om een onderzoek in te stellen naar de haalbaarheid van een fusie met Vianen en Leerdam. Dit bericht was te 
lezen voor alle geïnteresseerden, inwoners, bedrijven en organisaties van de gemeente.

7 oktober Internetbericht dat de raad van gemeente Leerdam op 2 oktober met grote meerderheid heeft besloten om voor de optie ‘herinde-
ling met de gemeenten in de Vijfheerenlanden’ te kiezen. Dit bericht was te lezen voor alle geïnteresseerden, inwoners, bedrijven 
en organisaties van de gemeente.
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2015

21 januari Internetbericht: Commissaris Jaap Smit, met 5 gedeputeerden, op bezoek bij Leerdam en Meerkerk. Dit bericht was te lezen voor 
alle geïnteresseerden, inwoners, bedrijven en organisaties van de gemeente.

28 januari Internetbericht over het onderzoek van de drie gemeenten door Berenschot. Dit bericht was te lezen voor alle geïnteresseerden, 
inwoners, bedrijven en organisaties van de gemeente.

17 februari Internet- en Intranetbericht over de aftrap start onderzoek door de colleges na een gezamenlijke vergadering van 12 februari. 
Dit bericht was te lezen voor personeel, college, gemeenteraad gemeente Zederik, alle geïnteresseerden, inwoners, bedrijven en 
organisaties van de gemeente.

24 februari Internetbericht met het verslag van de workshop raadsleden van 23 februari t.b.v. haalbaarheidsonderzoek. Dit bericht was te 
lezen voor alle geïnteresseerden, inwoners, bedrijven en organisaties van de gemeente.

31 maart Internet-, intranet- en extranet bericht: Burgemeesters, wethouders, secretarissen en griffiers ontmoeten GS Utrecht op 17 maart. 
Dit bericht was te lezen voor alle inwoners, bedrijven, geïnteresseerden en organisaties van de gemeente.

9 april Internet-, intranet- en extranet bericht: Burgemeesters, wethouders, secretaressen en griffiers ontmoeten GS Zuid-Holland. Dit 
bericht was te lezen voor alle inwoners, bedrijven, geïnteresseerden en organisaties van de gemeente.

9 juli Internet: Bij de raadsleden van de 3 gemeenten is getoetst of de opgehaalde feiten aansluiten bij hun verwachtingen of zij nog ver-
dere of verdiepte informatie nodig hebben. Dit bericht was te lezen voor alle inwoners, bedrijven, geïnteresseerden en organisaties 
van de gemeente.

24 september Persbericht dat het rapport haalbaarheidsstudie door Code Samen gereed is gekomen. Dit bericht was te lezen voor alle inwoners, 
bedrijven, geïnteresseerden en organisaties van de gemeente.

24 september Internetbericht met de publicatie van de haalbaarheidsstudie door Code Samen. Dit bericht was te lezen voor alle inwoners, 
bedrijven, geïnteresseerden en organisaties van de gemeente.

3 oktober Internetbericht met het verslag van het bezoek van een delegatie van Vianen, Leerdam en Zederik aan het Provinciehuis van 
Utrecht op uitnodiging van Provinciale Staten op 22 september. Dit bericht was te lezen voor alle inwoners, bedrijven, geïnteres-
seerden en organisaties van de gemeente.

8 oktober Internetbericht met de aankondiging voor de inwonersbijeenkomsten/informatieavonden van Zederik (21 okt), Leerdam (26 okt) 
en Vianen (21 oktober). Dit bericht was te lezen voor alle inwoners, bedrijven, geïnteresseerden en organisaties van de gemeente.

15 oktober Internetbericht met de aankondiging voor de inwonersbijeenkomsten/informatieavonden van Zederik (21 okt), Leerdam (26 okt) 
en Vianen (21 okt). Dit bericht was te lezen voor alle inwoners, bedrijven, geïnteresseerden en organisaties van de gemeente.

21 oktober Bewonersavond ter voorbereiding op de raadsvergadering van 10 november met als onderwerp: wat wilt u als bewoners de raads-
leden meegeven. Voor de inwoners van Zederik. Daar waren ongeveer 100 belangstellenden.

3 november Bedrijvenavond in Zederik voor de ondernemers uit de drie gemeenten met als onderwerp: aansluiting bij Utrecht is een kansrijke 
optie. Doel: de (bestuurlijke) partners betrokken te houden en te informeren. Dit bericht was te lezen voor de ondernemers via 
Vereniging van bedrijven uit de regio.

5 november Internetbericht met de aankondiging van de vergadering gemeenteraad Zederik op 10 november over het voorstel tot herindeling 
Vijfheerenlanden. Gemeenteraden van Leerdam en Vianen vergaderen op hetzelfde moment met hetzelfde onderwerp.
Dit bericht was te lezen voor alle inwoners, bedrijven, geïnteresseerden en organisaties van de gemeente.

10 november Internetbericht met de melding dat de gemeenteraden van Leerdam, Vianen en Zederik op 10 november akkoord zijn gegaan met 
de herindeling van Vijfheerenlanden. Dit bericht was te lezen voor alle inwoners, bedrijven, geïnteresseerden en organisaties van 
de gemeente.

30 november Internetbericht over de start procedure herindeling van de provincies, met als doel bewoners betrokken te houden bij de bestuur-
lijke ontwikkelingen. Dit bericht was te lezen voor alle inwoners, bedrijven, geïnteresseerden en organisaties van de gemeente.

2016

29 juni Lancering website over fusieproces Vijfheerenlanden (www.vijfheerenlanden.nl). De lancering is kenbaar gemaakt in de plaatselij-
ke pers voor de inwoners. 

5 juli Persconferentie over IPC uitkomsten, met als doel de bewoners te informeren over de stand van het fusieproces. Via krant, inter-
net en social media zijn inwoners van dit nieuws op de hoogte gebracht. Medewerkers ontvingen het nieuws voorafgaand aan de 
persconferentie in een toespraak van de stuurgroepvoorzitter.



Wanneer Wat 

Zomer Vijfheerenlanden enquete met betrekking tot dienstverlening en participatie via digipanel, inwonerspanel en websites. Om 
inwoners zo goed mogelijk te betrekken hebben medewerkers van de drie gemeenten de verschillende kernen, wijken en markten 
bezocht. Uiteindelijk hebben 1518 inwoners de enquete ingevuld. 

13 oktober Vijfheerenlanden tour. Met een koffiekar zijn bestuurders en ambtenaren in gesprek gegaan met inwoners om ze betrokken te 
houden bij de bestuurlijke ontwikkelingen. Ze trokken met de kar naar alle kernen van de gemeente. Informatie over deze tour is 
voor- en achteraf in krant, op internet en op social media gepubliceerd. In de kleinere kernen was de aanloop niet groot en is met 
enkele bewoners gesproken. Op de paardenmarkt in Ameide was de aanloop groter en zijn er met zo’n veertig bewoners gesprek-
ken aangegaan.

19 oktober Ondernemersevenement. Informatie over dit evenement is voor- en achteraf in krant, op internet en op social media gepubliceerd. 
Ondernemers uit de drie gemeenten waren hiervoor uitgenodigd. Tachtig ondernemers zijn naar dit evenement toe gekomen.

9 november Bestuurlijke conferentie over het geven van invulling aan het grens ontkennend samenwerken. Hier zijn ook maatschappelijke 
partners voor uitgenodigd.

November/de-
cember 

Uitnodiging aan maatschappelijk middenveld en verenigingen om in gesprek te gaan over Vijfheerenlanden. Verenigingen, 
stichtingen en partners hebben de keuze om iemand van de gemeente in hun eigen vergadering uit te nodigen of om naar een 
informatieavond te komen (of beiden).
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Gemeente Leerdam
•  Alblasserwaard–Vijfheerenlanden
•  AVRES
•  Bureau Openbare Verlichting Lek–Merwede (OVL)
•  Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid
•  Gevudo
•  Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid
•  Recreatieschap Lingewaal
•   Regionale Sociale Dienst Alblasserwaard-Oost /  

Vijfheerenlanden (RSD)
•  Reinigingsdienst Waardlanden
•  Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid

Gemeente Vianen
•   Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
•   EBU / U10
•   Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU)
•   PAUW Bedrijven
•   Afval Verwijdering Utrecht (AVU)
•   Omgevingsdienst regio Utrecht (ODrU)
•   Bureau Openbare Verlichting (OVL)
•   RSD Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)
•   Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht (RHCZOU)

Gemeente Zederik
•   Alblasserwaard–Vijfheerenlanden
•   AVRES
•   Bureau Openbare Verlichting Lek–Merwede (OVL)
•   Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid
•   Gevudo
•   Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid
•   Regionale Sociale Dienst Alblasserwaard-Oost / Vijfheerenlan-

den (RSD)
•   Reinigingsdienst Waardlanden
•   Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waarde-

bepaling
•   Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid

III. Gemeenschappelijke regelingen
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Provincie Utrecht 
T.a.v het college van Gedeputeerde Staten 
Postbus 80300 
3508 TH Utrecht 

En 

Provincie Zuid-Holland 
T.a.v. het college van Gedeputeerde Staten 
Postbus 90602 
2509 LP Den Haag 

Zederik, Vianen, Leerdam, 8 december 2015 
Onderwerp: verzoek starten Arhi-procedure

VERZONDEN - 9 DEC. 2015 

GESCAND 

1131	1 0, 12. 2015 

ar..1..•■■•■■.- 

Geachte colleges, 

Met deze brief verzoeken de drie colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten 
Zederik, Vianen en Leerdam u in een gezamenlijke aanpak van de provincie Utrecht en Zuid-Holland 
de Arhi-procedure te starten met als doel het realiseren van een nieuwe gemeente met de naam 
Vijfheerenlanden, met ingang van 1 januari 2018. Op basis van de inhoudelijke onderbouwing zoals 
in het onderzoek van Code Samen is opgenomen en op basis van het feit dat twee van de drie ge-
meenten zich expliciet hebben uitgesproken voor de provincie Utrecht geven de gezamenlijke colle-
ges er de voorkeur aan de nieuwe gemeente onder te brengen in de provincie Utrecht. 
De gemeenten Zederik, Vianen en Leerdam hebben op 10 november 2015 besloten her in te delen 
tot een nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Leerdam en Vianen spreken de voorkeur uit voor aan-
sluiting bij de provincie Utrecht. Zederik spreekt de voorkeur uit voor aansluiting bij de provincie 
Zuid-Holland. Dit is een eerste stap in het herindelingsproces dat door de drie gemeenten is gestart 
en op gemeentelijk niveau zorgvuldig is afgerond. Omdat er bij deze herindeling sprake is van een 
wijziging van de provinciegrens zijn wij procedureel genoodzaakt om ons herindelingsinitiatief aan de 
betrokken provincies over te dragen. Wij vinden het belangrijk de elementen die essentieel zijn voor 
het herindelingsproces kort aan u toe te lichten. Wij zijn ervan overtuigd dat we voldoen aan het 
door BZK opgestelde beleidskader. De onderliggende documenten zijn al in uw bezit. Bijgevoegd treft 
u het raadsvoorstel en raadsbesluit aan. 

Draagvlak 
Het rapport van de commissie Schutte "Waard om te besturen" gaf een nieuwe en verstrekkende 
impuls aan de prille samenwerking tussen de gemeenten Zederik, Vianen en Leerdam. Al snel werd 
duidelijk dat de drie gemeenten een gezamenlijke herindeling als einddoel nastreven. In de vele con-
sultaties met haar inwoners had Vianen nog een tussenstap nodig, namelijk de beantwoording van 
de vraag of zelfstandigheid nog een optie was. In het zorgvuldige proces dat doorlopen is, bleek na 
onderzoek dat een herindeling met Leerdam en Zederik voor Vianen het beste duurzame toekomst-
perspectief geeft. In de raadsvergaderingen van 10 november 2015 heeft een overtuigende meer-
derheid bij iedere gemeente gekozen voor herindeling. De raden zien met Vijfheerenlanden een 
krachtige gemeente ontstaan die de toekomstige opgaven voor de gezamenlijke gemeenten aan kan. 
Uit de reacties van omliggende gemeenten en vele organisaties uit het maatschappelijk middenveld



E 

Zederik ViANEN
	

LEERDAM 
gemeente 

blijkt ook dat de keuze voor de herindeling naar de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden wordt ge-
waardeerd en ondersteund. 
Kortom: er is groot draagvlak voor de gemeente Vijfheerenlanden en de randvoorwaarden die nodig 
zijn om de nieuwe gemeente tot een succes te maken. Wij kijken dan ook met vertrouwen vooruit 
naar een gezamenlijke toekomst in de gemeente Vijfheerenlanden. 

Interne samenhang / dorps- en kernenbeleid 
De drie gemeenten hebben sterke inhoudelijke, maatschappelijke en ruimtelijk- landschappelijke 
overeenkomsten. Dit zelfde geldt voor de typering en benadering van hun inwoners. Het historisch 
perspectief en de geografische ligging leggen een logische basis voor de identiteit van de gemeente 
Vijfheerenlanden. De gemeente Vijfheerenlanden kent straks een groot aantal actieve en zorgzame 
gemeenschappen. Juist die diversiteit en nabijheid biedt een krachtige basis voor de participatieop-
gave van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. De raden hebben het opstellen van een dorps- en 
kernenbeleid als speerpunt benoemd in het raadsbesluit van 10 november 2015. 

Bestuurskracht, evenwichtige regionale verhoudingen en duurzaamheid 
De gemeente Vijfheerenlanden ligt op het scharnierpunt van de provincies Gelderland, Utrecht en 
Zuid-Holland, verankerd in het rivierenland met de regio's Alblasserwaard en de Betuwe. Zij wil sa-
men met haar inwoners en bestuurlijke partners richting geven aan een toekomstbestendige ge-
meente. De drie gemeenten zijn ervan overtuigd dat door een herindeling de nieuwe robuuste ge-
meentelijke organisatie meer kwaliteit kan leveren voor haar inwoners. Tegelijkertijd kan er na een 
herindeling meer kwaliteit toegevoegd worden aan de samenwerkingsverbanden waarin de nieuwe 
gemeente gaat participeren. Wij zijn ons er van bewust dat je een positieve toekomst alleen kunt 
ingaan in goede relatie met je omgeving en de samenwerkingsverbanden waarin geparticipeerd 
wordt. 
De nieuwe gemeente Vijfheerenlanden zal een provinciegrenswijziging tot gevolg hebben. In verband 
hiermee zal de nieuwe gemeente een beslissing moeten nemen over de samenwerkingsverbanden 
die worden voortgezet en die samenwerkingsverbanden die worden beëindigd. In deze fase in het 
herindelingproces zijn de drie gemeenten tot de opvatting gekomen dat zij hun relaties met de huidi-
ge en de nieuwe bestuurlijke partners zelf actief willen gaan vormgeven vanuit het "grensontken-
nend samenwerken", uiteraard in nauwe samenwerking met haar omgeving en met een oplossings-
gerichte houding. De inhoud staat bij deze vorm van samenwerking centraal. Beleidsvraagstukken 
worden immers niet !anger alleen op het niveau van een gemeente besloten maar worden steeds 
vaker in een op de inhoud passend regionaal verband opgepakt met een diversiteit aan partners. 
Wij hebben er het volste vertrouwen in dat als de inhoud centraal staat en er vrijwillig wordt samen-
gewerkt er voor onze partners en ons nieuw elan ontstaat van waaruit wij gezamenlijk werken aan 
een gedeelde toekomst met nieuwe kansen voor een duurzame bestuurlijke omgeving. Wij dragen 
daar graag actief aan bij. 

Het Arhi-proces 
In de aanloop naar dit verzoek hebben wij een aantal keer bestuurlijk overleg gehad met beide pro-
vincies. In die overleggen is aangegeven dat, hoewel de procedure in handen is van de provincies, u 
ons nadrukkelijk zult betrekken bij het opstellen van het herindelingsontwerp en herindelingsadvies. 
Ook is uitgesproken dat we gezamenlijk streven naar ingangsdatum 1 januari 2018 te halen. Hiervoor 
is het noodzakelijk het herindelingsadvies vóór de zomervakantie van 2016 aan het ministerie van 
BZK aan te bieden. Wij vertrouwen dan ook op uw actieve medewerking overeenkomstig de ge-
meentelijke besluitvorming aan dit voor ons zeer belangrijke proces en zien met belangstelling uw 
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aanpak voor het Arhi-procedure tegemoet. In dit verband bevestigen wij de afspraak uit het bestuur-
lijke overleg van 25 november 2015 dat de provincies diverse overlegmomenten zullen beleggen om 
ons te betrekken bij de start van de herindelingsprocedure, het opstellen van het herindelingsont-
werp en het uitbrengen van het herindelingsadvies. 

Hoogachtend, 

Namens de colleges van burgemeester en wethouders van Vianen, Leerdam en Zederik 

‘<, 1E 

W.G. Groeneweg	 M. Houtman
	

G. Bos 
burgemeester Vianen

	
burgemeester Leerdam	locoburgemeester Zederik 

W. Wieringa
	

S. van Heeren	 J. Koetsenruijter 
gemeentesecretaris Vianen	gemeentesecretaris Leerdarn gemeentesecretaris Zederik 

Bijlagen: 
• De drie raadsvoorstellen 'Herindeling Vijfheerenlanden' 
• De drie raadsbesluiten van 10 november 2015 betreffende 'Herindeling Vijfheerenlanden' 
• De bijbehorende notulen van deze raadsvergaderingen 
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Notulen	 van de openbare vergadering van de raad der gemeente Zederik, gehouden 
op 10 november 2015 

Aanwezig: 

raadsleden 

wethouders

de heer C.J.J. van Ee, voorzitter 
de heer F. de Lange, griffier 

de heer A. den Besten, CDA 
de heer M. van Middelkoop, CDA 
mevrouw M. de Jong-Middelkoop, CDA 
de heer H. van Nieuwenhuijzen, CDA 
de heer E. Geluk, SGP 
de heer K. Vermaat, SGP 
de heer E. Weijgertze, SGP 
de heer W. van Dijk, VKG 
de heer J. van Belle, VKG 
de heer G. Versluis, VKG 
de heer C. Marsinger, ChristenUnie 
de heer De, Baars, ChristenUnie 
mevrouw H. van der Leun-Schout, VVD 
de heer T. de With, VVD 
de heer R. Kramer, PvdA 

de heer G. Bos, CDA 
de heer A. Donker, SGP 
de heer W. Mulckhuijse, VVD 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering met het ambtsgebed en heet de aanwezigen hartelijk welkom. 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.



3. Aanwijzing door het lot van het lid dat het eerst aan de beurt van stemmen is 

De heer Van Middelkoop wordt door het lot aangewezen als eerste een stem uit te brengen. 

4. Spreekrecht burgers 

De heer Van Oosterom spreekt in namens zichzelf. Hij is het van harte eens met de vorming van de 
nieuwe gemeente. Tijdens de bijeenkomst op 21 oktober werd er door velen een voorkeur voor de 
provincie Zuid Holland uitgesproken. Dat zou gemakkelijk tot de mening kunnen leiden dat er een 
meerderheid van de bevolking van Zederik tegen de aansluiting bij de provincie Utrecht zou zijn. 
Spreker wil dit nuanceren. In het algemeen spreken mensen die tegen een plan zijn zich explicieter 
en met meer emotie uit dan de mensen die voor een plan zijn. Dat is tijdens de bijeenkomst naar zijn 
mening ook gebeurd. Hij heeft de indruk dat het helemaal niet zeker is dat een meerderheid van de 
bevolking van Zederik tegen de aansluiting bij de provincie Utrecht is. Uit onderzoek blijkt dat de 
emotionele verbondenheid met de provincie Zuid Holland erg laag is. Hij verwijst naar een bericht in 
de Volkskrant van 19 oktober jl. waaruit blijkt dat de Zuid Hollander zich samen met de Flevolander 
het minst verbonden voelt met de provincie. 
Een deel van de argumenten die op de inspreekavond werden gebruikt voor de indeling bij Zuid 
Holland waren naar zijn mening ook niet deugdelijk. 
Zo zijn bijvoorbeeld de milieuregels waaraan agrarische bedrijven moeten voldoen landelijke regels 
en dus niet afhankelijk van de provincie waarin een bedrijf ligt. En als de milieuregels in Zuid Holland 
al ruimer zouden zijn, is het zeer de vraag of dat een goed argument is voor inwoners die geen 
directe relatie hebben met de agrarische bedrijfstak. Al met al pleit de heer Van Oosterom om 
rationele afweging als het om de keuze voor Utrecht of Zuid Holland gaat. Hij kan zich daarbij goed 
vinden in de conclusie van het Haalbaarheidsonderzoek dat de nieuwe gemeente het best past bij 
de provincie Utrecht. Belangrijke argumenten daarvoor zijn dat de gemeente Vijfheerenlanden meer 
gericht is op Utrecht dan op Zuid Holland, dat de provincie Utrecht meer mogelijkheden biedt voor 
uitbreiding van werkgelegenheid en heel belangrijk dat het kernenbeleid een speerpunt is van de 
provincie Utrecht. Hij roept de raadsleden op met voile overtuiging te kiezen voor het vormen van 
een gemeente Vijfheerenlanden en aansluiting bij de provincie Utrecht. Dat past ook het best bij de 
keuze die naar verwachting de raden van Vianen en Leerdam ook in grote meerderheid gaan maken. 

Mevrouw Wittebol spreekt in namens zichzelf. Het gaat vanavond om de herindeling die nauwelijks 
ter discussie staat. Zij is het daarmee, de uitvoeringstaken van de gemeente nopen tot een groter 
verband. Dan is de keus voor de gemeente Vijfheerenlanden een heldere keuze. He is een logisch 
verband. Zij maakt zich wel zorgen over de provinciekeuze. Wat er in de krant stond over de 
informatieavond heeft haar verbaasd. Zij sluit zich in die zin aan bij de vorige spreker. Tegenstanders 
laten zich vaker horen dan medestanders. De tegenstanders van aansluiting bij Utrecht verwijten de 
gemeente dat de rapporten naar Utrecht zijn toegeschreven. Zij gebruiken geen rationele 
argumenten. Het wordt een amputatie van het AV gebied genoemd. Historisch gezien hebben deze 
gebieden altijd ruzie met elkaar gemaakt. Men vergeet ook dat de regio al geamputeerd is. 
Hardinxveld-Giessendam heeft zich al bij Drechtsteden aangesloten en er is al 15 jaar gepraat over 
herindelingen op AV-niveau. Die zijn niet gelukt. Niemand wil bij Gorinchem. Het was een weinig 
slagvaardig proces. Zij gaat niet alle argumenten van de rapporten herhalen. Zij spreekt grote zorg uit 
voor het uitspreken van een voorkeur voor Zuid-Holland. Zederik plaatst zich dan alleen ten opzichte 
van Leerdam en Vianen en zorgt dan voor een grote vertraging in het proces. Het kan dan nog vier 
jaar duren voor de herindeling een feit is en uiteindelijk wordt het dan toch Utrecht. De opgaven 
voor de ambtenaren zijn een maatje te groot voor een gemeente van 13.000 inwoners. Zij roept de 
raad op ervoor te zorgen dat de herindeling er snel komt en daar hoort de provinciekeuze bij. De 
stroperigheid moet plaatsmaken voor flair en elan.



De heer Kinkel spreekt in namens zichzelf. Hij heeft zorg over vertraging door een keuze van de 
gemeente Zederik. De andere gemeenten gaan dan gewoon door. Het kan ook ten koste gaan van de 
werkgelegenheid van de ambtenaren van de gemeente. Wat er ook gekozen wordt, geen vertraging 
alstublieft. Hijzelf gaat regelmatig naar Utrecht, Nieuwegein of Vianen. Het is dichtbij, dat geldt 
waarschijnlijk ook bestuurlijk. Zederik is het uiterste puntje van Zuid-Holland en Utrecht is net over 
de rivier. Zijn keus zou zijn Utrecht en zijn advies is geen vertraging. 

De heer Van Bemmel spreekt in namens de Okzo. Ongeveer 30 jaar na de vorige herindeling moet 
vanavond weer een belangrijke beslissing genomen worden. Het bestuur van Okzo hecht eraan in te 
spreken. Men kan zich vinden in de conclusies van de rapportage en adviseert tot vorming van de 
gemeente Vijfheerenlanden. Waar het gaat om de provinciekeuze adviseert men om te kiezen voor 
Utrecht. De ligging langs de A27 en A2 met de dom van Utrecht zo goed als in zicht geeft de meeste 
kans op een succesvolle inpassing in de economische en arbeidsmarktcircels van Utrecht. Voor veel 
Zederikse ondernemingen een goede zaak. Binnen de provincie Utrecht telt een gemeente van ca. 
53.000 ook qua omvang mee en kan daar van belang zijn. In Zuid-Holland zou de gemeente een 
kleinere speler blijven. De afstand tot het hart van Zuid-Holland is in vele opzichten groter. 
Ondernemersruimte zou daar achterin de rij staan. Verwacht mag worden dat de ruimte voor 
woningbouw meer de vraag zal dekken vanuit Utrecht dan vanuit Den Haag, Drechtsteden of 
Gorinchem. De Okzo heeft wel oog voor de sociale banden met de Alblasserwaard maar de 
provinciale toedeling hieraan nauwelijks iets veranderen. De Okzo adviseert aansluiting bij Utrecht. 
De uitwerking van de businesscase is een goede zaak als de beoogde aanpak van de economische 
ontwikkeling hierin een plaats krijgt. De inbreng vanuit gedeputeerden vanuit Zuid-Holland en 
Utrecht kan samen met de ondernemers in de Vijfheerenlanden tot een betere kijk op de 
mogelijkheden van ontwikkeling leiden. Het uiteindelijke advies dat de provincies moeten 
formuleren in de richting van de Tweede Kamer kan in dat opzicht handen en voeten geven. Hij 
adviseert dit aspect mee te nemen in de verdere uitwerking. Het doel: vitale kernen qua werken, 
wonen en samenleven, kan bevorderd worden met een krachtige gemeentelijke organisatie. Hij 
wenst de raad veel wijsheid in de beslissingen. 

Mevrouw Den Otter spreekt in namens zichzelf. Zij vindt het heel erg dat heel Zederik naar een 
provincie Utrecht moet gaan. Zij meent dat de gemeente gewoon kan doorgaan zoals nu. Zij betreurt 
het heel erg. Zij meent dat de agrariers en middenstanders niet in een stad als Utrecht thuishoren. Zij 
wil niet voor Utrecht kiezen. 

5.	Debat over het raadsvoorstel 'Herindeling Vijfheerenlanden' 

De voorzitter leidt de bespreking in en blikt terug op de herindeling van 30 jaar geleden toen de 
Provincie besloot tot de herindeling. Nu is het initiatief door de gemeenten genomen en zijn de 
inwoners in de gelegenheid gesteld hierover hun mening te geven. Hij schetst de orientatie van 
Zederik langs de A27, A2 en A15, langs de Lek en de Linge. Hij noemt ook het toerisme en het 
natuurgebied. Hij schetst vervolgens het proces van de besluitvorming en noemt in dit kader de 
Commissie Schutte. De gemeente Zederik heeft in dit kader een position paper opgesteld. Een aantal 
argumenten hierin zijn overgenomen door de Commissie Schutte. Een en ander heeft geleid tot het 
vormen van een gemeente Vijfheerenlanden. Lingewaal speelde in dit kader ook een rol in het 
proces. Uiteindelijk heeft Lingewaal gekozen voor de richting Betuwe. Vervolgens is een onderzoek 
uitgevoerd voor de gemeenten Zederik, Leerdam en Vianen. Aanvankelijk was Vianen niet aan de 
orde; Vianen heeft vervolgens een rapport laten opstellen waaruit bleek dat een fusie op de langere 
termijn duurzamer zou zijn. Er zijn bijeenkomsten geweest van de drie gemeenteraden. 
De voorzitter schetst de kracht van de toekomstige gemeente Vijfheerenlanden. Zederik heeft zich 
altijd ingesteld op het kernenbeleid; dit past ook in de gemeente Vijfheerenlanden. Op de langere



termijn zouden dorpsraden gevormd kunnen worden in de kernen. De gemeenteraad kan een en 
ander faciliteren. 
Belangrijk is dat de gemeente niet zal verhuizen; ongeacht welke keuze in het kader van de 
provinciekeuze gemaakt wordt is de intentie om grens-ontkennend te werken. Met de buren moet 
goed samengewerkt worden. Er zijn drie gemeenschappelijke regelingen die wettelijk aan een 
provincie gebonden zijn; daarin moet de gemeente volgend zijn. Dat betreft de Veiligheidsregio, de 
Omgevingsdienst en de Dienst Jeugd en Gezondheid. De overige gemeenschappelijke regelingen 
zoals de Avelingengroep en de RSD, daarmee kunnen afspraken gemaakt worden. Daarbij komt het 
grensontkennende aan de orde. Ongeacht welke keuze, de gemeente blijft de verbinding zoeken. Er 
zal een congres voorbereid worden in dit kader. 
Het college heeft kennis genomen van veel brieven die zijn ontvangen. Met betrekking tot de 
waterveiligheid licht de voorzitter toe dat deze geborgd is, ongeacht welke keuze gemaakt wordt. 
De keuze om al dan niet te fuseren is aan de gemeenteraad. Waar het gaat om de provinciekeuze is 
het een advies van in de Arhi procedure mee moet gaan. Er zal een voorstel uitgewerkt moeten 
worden dat naar de Eerste en Tweede Kamer moet gaan. De bedoeling is per 1 januari 2018 te 
fuseren, een grote ambitie. 
De voorzitter stelt vervolgens het debat aan de orde en geeft aan dat vanavond ook in Leerdam en 
Vianen dit debat gevoerd wordt. 

De heer Van Middelkoop (CDA) verwijst naar het coalitieakkoord en de samenwerking met andere 
gemeenten en zelfstandigheid van de gemeente. Hij noemt de Commissie Schutte en de criteria die 
het CDA heeft meegegeven in dit kader. Het onderzoek van Berenschot wees aanvankelijk uit dat 
zelfstandigheid binnen de gemeente het grootste draagvlak had. Op de lange termijn werd een fusie 
voorzien. Het CDA heeft er toen wel voor gepleit dat het draagvlak belangrijk was. Code Samen heeft 
vervolgens gerapporteerd. Het CDA heeft in maart twee belangrijke punten genoemd: wat levert het 
op en de kwaliteit mag niet opgeofferd worden aan snelheid. Het is een belangrijk onderwerp en de 
inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties moeten tijd en ruimte hebben om mee te 
denken. Op 8 oktober hebben de gezamenlijke raden een en ander besproken. De meerwaarde zit 
volgens Code Samen in het doelbereik van de nieuwe gemeente. De grotere schaal en de kwaliteit 
van de nieuwe gemeente kan meer voor de inwoners betekenen dan nu. De doelen moeten nog 
bepaald worden. Snelheid versus kwaliteit: een herindeling op 1 januari 2018 zal moeilijk haalbaar 
zijn. Het is een streefdatum geworden. Er zijn ook nog veel onduidelijkheden over de voorkeur voor 
de provincie. Er is aanvullende informatie gekomen en belanghebbenden hun visie uitgesproken. Er 
liggen voor het CDA voldoende rationele feiten op tafel om een voorkeur te kunnen uitspreken. 
De Commissie Schutte heeft in 2013 en 2014 iedereen in de gelegenheid gesteld om reacties te 
geven. Er zijn bijeenkomsten geweest met maatschappelijke partners en ondernemers. Het rapport 
van Schutte heeft iedereen kunnen lezen. In de pers is er ook veel over geschreven. Alle meningen 
zijn meegenomen in het Berenschot onderzoek en iedereen kon ook hier op reageren. Er is veel 
inspraak mogelijk geweest. De afgelopen maanden zijn de inwoners opnieuw geraadpleegd naar 
aanleiding van het haalbaarheidsonderzoek. Het is de taak van de raad een en ander goed te volgen 
en het algemeen belang te laten meewegen. Er moet een verantwoorde keuze gemaakt worden 
gericht op de toekomst. Herindeling en provinciekeuze zijn geen doel op zich maar een middel om de 
doelen voor de gemeente het best te realiseren. 
De CDA-fractie zal instemmen met het voorstel van het college om door herindeling met Leerdam en 
Vianen een nieuwe gemeente te vormen. De CDA-fractie spreekt ook de voorkeur uit voor de 
provincie Utrecht op basis van een van de belangrijkste criteria van het CDA: economie, 
werkgelegenheid in de noord-zuid-as. Veel inwoners zijn georiënteerd op Utrecht. 
Er komt een businesscase; aandachtspunten hierbij zijn een goede bereikbaarheid van bestuurders 
en raadsleden, een optimale kwaliteit en professionaliteit van de ambtelijke organisatie, 
maatschappelijke effecten bij het realiseren van kansen. De gevolgen op bestaande structuren in 
Zuid-Holland, de nadelen ervan beperken. De mogelijkheden van een samenwerking tussen de Regio 
U-10 en de AV verkennen. Er wordt al gepraat over samenwerking. Een goed beeld van de uitwerking



van verkeer en beleid. Veel onderzoek naar de effecten voor de agrarische sector. De CDA-fractie 
staat voor een ongehinderde duurzame ontwikkeling van de agrarische sector in brede zin. 
Het CDA ondersteunt de oproep van insprekers om geen afwijkend standpunt in te nemen ten 
opzichte van de beide andere gemeenten omdat dit risico's heeft en vertragend zal werken. 

De heer Geluk (SGP) heeft de volgende titel boven mijn bijdrage gezet: Want waar uw schat is, daar 
zal ook uw hart zijn. Een volledig Bijbelse tekst uit Mattheus 6 vers 21. En deze tekst schetst ook de 
SGP van Zederik. Vanavond staat de gemeenteraad van Zederik voor een belangrijke beslissing. Geen 
standaard raadsvergadering dus. Ook geen standaard bijdrage van de SGP deze keer. Vanavond 
spreekt de gemeenteraad enkele voorkeuren en enkele beslissingen uit die de toekomst voor onze 
gemeente gaan bepalen. Beslissingen die ons allen aan gaan en dus ook al de inwoners van onze 
gemeente. Om onze beslissingen goed te duiden is het verstandig ook eens terug te kijken hoe het 
proces tot nu toe is gegaan. In 2008 reeds verschenen de eerste verkenningen in de Alblasserwaard. 
In december 2008 kreeg de toenmalige raad het bestuurskrachtonderzoek. In februari 2009 'Good 
Looking Zederik', later vanuit Molenwaard een uitnodiging om eens te kijken wat we samen zouden 
kunnen en n.a.v. die vraag is er een verkenning opgestart door Louter en Zijlstra en uiteindelijk 
rapport Schutte en rapport Berenschot en nu rapport Code Samen. 
Wat de SGP betreft is men in zoverre mee veranderd dat de SGP destijds na rapport Schutte 
ingestemd heeft met een onderzoek naar een herindeling van gemeente Zederik samen met 
Leerdam en Vianen, om de eenheid binnen de raad van Zederik. Die beslissing is destijds gekomen 
omdat Molenwaard geen gesprekspartner was vanwege het feit dat die net een fusie achter de rug 
hadden en op adem wilden komen. De SGP is altijd klip en klaar geweest dat hun hart in de Waard 
ligt en dat ligt ze nog. In de Alblasserwaard liggen de mooie plattelandsgemeenten met de hechte 
sociale structuur en vooral met een herkenbare identiteit en levensovertuiging in het prachtige 
groene hart. De SGP heeft destijds ingestemd met een onderzoek naar een herindeling. Dat 
onderzoek is gedaan en de conclusie was dat een herindeling voor Zederik het beste is om 
toekomstige opgaven aan te kunnen. De beoogde partners waren nog steeds Leerdam en Vianen. 
Dat besluit neemt de SGP niet terug, en is zelfs verankerd in het coalitieakkoord. Een feit was wel dat 
een van de partners in een andere provincie ligt, maar vanuit Vianen wilde men zeker wel het 
gesprek aangaan zonder daar iets over te zeggen. Na Schutte volgde Berenschot en die concludeerde 
min of meer hetzelfde. Dus enige consensus leek bereikt. 
Daarna is een onderzoek gestart door bureau Code Samen. Dit om te onderzoeken of het inderdaad 
haalbaar is met de drie beoogde partners. 
Rapport Code Samen is gedegen, geen misverstand daarover. Maar geeft wel het gevoel dat het 
rapport niet geheel objectief was geschreven. Het leek ergens naar toe geschreven te zijn. Utrecht 
komt als provincie erg sterk naar voren maar Zuid Holland niet minder. De conclusie: 
Vijfheerenlanden lijkt zowel in Utrecht als in Zuid-Holland te kunnen functioneren. Toch zijn er 
inhoudelijke en bestuurlijke accentverschillen tussen de beide provincies. De verschillen, die naar 
voren gekomen zijn, laten zien dat Vijfheerenlanden nu waarschijnlijk het best tot haar recht zal 
komen binnen de provincie Utrecht. Waar de SGP op dit moment over struikelt, is de 
waarschijnlijkheid waarmee dit gezegd wordt. Geen enkele zekerheid dus. Misschien hadden Code 
Samen en de colleges hier beter geen uitspraak over kunnen doen. Het is een beetje een eigen leven 
gaan leiden als conclusie. De balans is vrijwel in evenwicht, wat ook is bevestigd door uitspraken van 
zowel Code Samen als burgemeester Houtman. Ook het college schrijft in het raadsvoorstel dat de 
gemeente in beide provincies tot voile wasdom kan komen. Dan moeten er dus andere factoren zijn 
die de balans voor een provincie doet doorslaan. Daarvoor neemt de SGP de inwoners wel heel 
serieus. Code Samen stelt op diezelfde pagina het volgende: Binnen de nieuw te vormen gemeente 
Vijfheerenlanden is de oriëntatie van burgers en ondernemers op dit moment meer richting Utrecht 
dan richting Zuid-Holland. Spreker heeft alle rapporten van de bewonersavonden gelezen en kan 
deze conclusie niet trekken. Op 21 oktober hoorden de raadsleden iets anders dan dit rapport stelt 
en de brief van OKZO die stelt dat het de ondernemers zelf niets uitmaakt. Daarbij genomen diverse 
mails en telefoontjes en gesprekken komt de SGP tot een andere uitkomst.



De SGP zal bij haar provinciekeuze niet voor de provincie Utrecht kiezen, maar haar voorkeur voor 
Zuid Holland uitspreken. Ons hart ligt in de Waard en dan kun je je lichaam niet ergens anders 
neerleggen lijkt ons. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Ligt onze schat dan in de 
Alblasserwaard? Niet in die zin zoals deze tekst is bedoeld, maar wel degelijk in de zin van onze 
gevoelens over de Alblasserwaard. Maar er is nog een schat. En zo is deze tekst wel bedoeld. Die 
schat gaat hoger dan al ons aardse gedoe rondom economie, geld en goed en noem maar op. Dat is 
een Hemelse Schat die werkelijke verrijking geeft en die alleszins aan te bevelen is boven alles. Dat 
wensen wij als SGP een ieder dan ook van harte toe. 

De heer Van Dijk (VKG) merkt op dat het onderwerp verstrekkende gevolgen heeft. Wat kan hier nog 
zinvol en constructief worden toegevoegd, dat is waar de inwoners het meest mee gebaat zijn. De 
meerwaarde van een herindeling. Ingewikkelde theorieën ontwikkelen waarom de gemeente wel of 
niet naar Utrecht zou moeten gaan doet de VKG niet. De VKG stelt simpel hoe het proces is ervaren. 
Vanaf de position paper, Commissie Schutte, aanzet Code Samen heeft de VKG gezegd voor intens 
samenwerken te zijn, eventueel herindelen, wat het beste is. Samenwerken was voor de VKG het 
doel maar het bleek een niet aansprekende term voor andere partijen. Fusie of herindeling was het 
motto. Toen het rapport van Code Samen uitkwam, was het geen verrassing. Herindeling moest het 
zijn. De VKG heeft naarstig gezocht naar de meerwaarde. Er is geen antwoord gekomen op de vraag 
waarom stevig samenwerken geen optie was. Herindelen, geen tegenspraak mogelijk. De VKG heeft 
de kiezers belooft tegen herindeling te stemmen. De VKG stemt tegen de voorgestelde herindeling 
want niet is onderbouwd waarom samenwerking niet kan en waarom herindeling de redding van 
Zederik moet zijn. De meerderheid van de raad zal voor herindeling stemmen. De VKG heeft dan wel 
de belofte gehouden. Vervolgens komt de provinciekeuze aan de orde. Code Samen zegt dat er een 
lichte voorkeur is voor Utrecht; Zuid-Holland is veel verder weg. Economische ontwikkeling is 
belangrijk. Velen, ook de Okzo, kiezen voor Utrecht. Maatschappelijke organisaties hebben 
bedenkingen. Er is sprake van een maatschappelijke samenhang met de Alblasserwaard en dus Zuid-
Holland. Van de A2, A27 en An heeft de gemeente veel plezier, maar die blijven wel liggen. Utrecht 
is dichterbij dan Den Haag, dat is flauwekul. Als Den Haag ons niet kent, hoe zou dat dan komen? 
Blijkbaar hebben we dan gefaald. Als Utrecht geadviseerd wordt moet de gemeente afscheid nemen 
van enkele gemeenschappelijke regelingen en dat kost geld. De gezamenlijke colleges van Vianen, 
Leerdam en Zederik hebben de raad flink gemasseerd om maar voor Utrecht te kiezen. Op de vraag 
wat dat kost was steeds het antwoord dat dit na de genomen besluiten uitonderhandeld moet 
worden. Spreker gelooft niet dat de kosten binnen de perken zullen blijven. De DG van Biza gaf aan 
dat het met onderhandelen bereikt moet worden, maar het zal geld kosten. Wat als het veel meer 
geld kost dan het tot op heden is voorgespiegeld, dan is het besluit al genomen en kan de gemeente 
niet meer terug. De inwoners van Vijfheerenlanden betalen dan het gelag. De beide provincies 
hebben ook een rapport laten maken, veel objectiever dan het rapport van Code Samen. Het geeft 
aan dat het weinig verschil maakt. Dat maakt de beslissing van de VKG makkelijk. De VKG is niet zo 
voor Utrecht. Hij verwijst naar de bijeenkomst met inwoners in De Linde. In eerdere bijeenkomsten 
was er nog geen sprake van een provinciekeuze. De inwoners zeggen nee tegen Utrecht. Het gaat 
niet op dat men zegt dat de nee-stemmers harder roepen dan de ja-stemmers. De raad wordt al lang 
voorgehouden dat er unaniem beslist moet worden omdat dit kracht zou uitstralen. De kracht van de 
democratie is dat je voor en tegen mag zijn en dat je mag luisteren naar degene voor wiens belang je 
in de raad zit. De VKG heeft het gevoel dat als je te veel unaniem wil zijn, je dicht tegen een dictatuur 
aanzit. De VKG gaat voor Zuid-Holland. Over punt 7 van het besluit zegt de heer Van Dijk dat de VKG 
het op prijs stelt als de raad duidelijker in het vervolg proces betrokken wordt als tot op heden het 
geval was. Vorige week heeft de klankbordgroep zich opgeheven omdat er te weinig naar de raad toe 
kwam. Dan moet nu de raad er duidelijker bij betrokken worden en op meer momenten. 

De heer Matsinger (ChristenUnie ) zegt dat de ChristenUnie hanteert als perspectief: Goed bestuur, 
dicht bij de burger! De overheid is er ten dienste van de burger. Vanuit dat perspectief belicht de 
ChristenUnie het voorstel. Op 30 maart jongstleden heeft deze raad — bij meerderheid- besloten om



te willen fuseren met Leerdam en Vianen. Zoals u weet koos de ChristenUnie voor samenwerking 
met behoud van zelfstandigheid, omdat we dit beter vonden voor onze inwoners. Na de beslissing 
stemden we in met het haalbaarheidsonderzoek, maar met de uitdrukkelijke vraag: Toon ons de 
meerwaarde aan van een fusie. Het rapport geeft een aantal conclusies. Bestuurskracht staat los van 
schaalgrootte. De kwaliteit, positie en kracht van een gemeenschappelijke organisatie wordt in 
eerste instantie bepaald door de mensen die de organisatie een gezicht geven. Een gemeente van 
55.000 inwoners wordt ook geconfronteerd met taken en ontwikkelingen die de gemeente nooit 
alleen kan uitvoeren. Maatschappelijk draagvlak is lastig aan te tonen. Volgens Berenschot is de 
meerderheid van de inwoners niet voor een fusie. In de verkiezingsprogramma's van CDA, SGP VKG 
en de ChristenUnie staat ook geen fusie maar samenwerking. Die vier partijen hebben de meeste 
stemmen gekregen. De ChristenUnie kan haar standpunt verantwoorden naar de kiezer. 
Gemeenschappelijke regelingen blijven nodig. Zederik is op dit moment bestuurskrachtig. Een aantal 
zaken kan de gemeente niet zelfstandig uitvoeren maar een gemeente van 55.000 kan dat ook niet. 
Schaalgrootte lost niet het vraagstuk rondom de verbonden partijen op. Er zal een grotere afstand 
ontstaan tussen burgers en gemeentebestuur. Een dorpsraad is niet de beste vorm. De conclusies uit 
het rapport konden de ChristenUnie niet tot andere gedachten brengen. Het ambtelijk apparaat zal 
wel sterker warden, maar dat kan ook door ambtelijke samenwerking. Spreker verwijst naar een 
artikel in Binnenlands Bestuur over dit onderwerp. Samenwerking geeft meer mogelijkheden om 
scholen, verenigingen, dorpshuizen, bibliotheken in stand te houden. Het gaat uiteindelijk om de 
leefbaarheid van de kernen en dat is niet gediend met een fusie. In de toekomstvisie van de 
gemeente is beschreven dat de leefbaarheid van de kernen een speerpunt is. Warden de burgers 
beter van een fusie? Het voortbestaan van de kleinere scholen komt in gevaar. Ook zal Zederik niet 
meer zelf kunnen beslissen over een dorpshuis of een bibliotheek. ChristenUnie is nog steeds van 
mening dat samenwerking met behoud van zelfstandigheid een betere oplossing zal zijn. 
ChristenUnie moet de vraag of we voor een fusie zijn met nee beantwoorden. Het is vreemd dat die 
vraag wordt voorgelegd na het raadsbesluit van 30 maart 2015. Toen heeft de meerderheid al 
besloten tot een fusie. Er zijn geen verhinderingen voor een fusie maar het college vraagt of de 
fracties voor een fusie zijn. 
De provinciekeuze; beslissingen worden meestal met het hart genomen en het verstand zoekt er de 
argumenten bij. Er lijkt sprake te zijn van een bepaalde verliefdheid op Utrecht. Er wordt de laatste 
tijd veel over gesproken. Er is een zekere betrokkenheid bij de stad Utrecht maar het provinciegevoel 
is er niet. De inwoners gaan ook naar Gorinchem, Breda, Den Bosch, Rotterdam. Wat zijn de zakelijke 
argumenten voor deze stap; meer invloed op het provinciaal beleid en meer economische 
vooruitgang. Is het niet zo dat provinciaal beleid van invloed is op het gemeentelijke beleid? Lobbyen 
kan maar dat is niet afhankelijk van schaalgrootte. Het onttrekt zich ook aan het democratisch 
proces. Economische vooruitgang is ook niet gebonden aan een provincie. Gemeente- en 
provinciegrenzen worden steeds minder relevant. Ondernemers zoeken hun eigen weg. Er is nu ook 
voldoende werkgelegenheid. Een fusie is hiervoor niet nodig. De economische regio's organiseren 
zich steeds meer als netwerk en gaan wisselende coalities aan. Ook Zuid-Holland bevordert 
innovatie. De belangen van de agrarische sector zijn beter gewaarborgd in Zuid-Holland dan in 
Utrecht. De toepassing van regelgeving verschilt per provincie. De boeren zijn de dragers van het 
landschap. Het toerisme; Zuid-Holland heeft hiervoor ondersteuning geboden. Er is geen duidelijk 
voordeel bij Utrecht. Voor de woningbouw is het beleid van Utrecht geen uitbreiding in de kleine 
kernen. Lexmond, Meerkerk en Ameide zijn in de ogen van de provincie kleine kernen waar de 
contouren gelden. Het kleine kernenbeleid van Utrecht richt zich vooral op bereikbaarheid, internet, 
economie. Bij de keuze voor Utrecht verlaat Zederik de Veiligheidsregio en dat heeft gevolgen voor 
de regio. In dit kader noemt de heer Matsinger de strijd tegen het water. Het voortbestaan van de 
Veiligheidsregio komt in gevaar en samenwerking binnen de Veiligheidsregio Utrecht maakt het niet 
eenvoudiger. Ook moet de gemeente de Omgevingsdienst verlaten en de Dienst Gezondheid en 
Jeugd. De ChristenUnie heeft zich altijd sterk gemaakt voor een krachtig sociaal domein en maatwerk 
voor de inwoners. Uittreding brengt kosten met zich mee. De belangen van Zederik en Leerdam zijn 
beter gediend in de regio AV en de belangen van Vianen in de regio Lekstroom.



De inwoners ervaren ook geen band met Utrecht, zo werd duidelijk in De Linde en in gesprekken op 
straat. Er is ook nog zoiets als solidariteit. Het is voor de ChristenUnie duidelijk dat in Zuid-Holland 
blijven de voorkeur geniet. Sociaal, historisch en cultureel gezien is de regio AV een eenheid. Wees 
waakzaam en vertrouw op God. De keuze van de ChristenUnie wordt bepaald door een leefbare 
samenleving waar inwoners zich thuis voelen en waar het goed wonen en werken is. De nieuwe 
gemeente Vijfheerenlanden zou economische groei als hoge prioriteit hebben. Dat strookt niet met 
de visie van de ChristenUnie en met Visie 2030. De inwoners moeten zich thuis voelen en de kernen 
moeten leefbaar zijn. De ChristenUnie kiest niet voor fusie maar zou willen samenwerken met 
behoud van zelfstandigheid. Dan hoeft er ook geen provinciekeuze gemaakt te worden maar als dat 
toch moet dan kiest de ChristenUnie voor Zuid-Holland. 

Mevrouw Van der Leun (VVD) verwijst naar de Commissie Schutte; de regio nam zelf de regie op de 
bestuurlijke toekomst. De gemeenten in de AV zijn te klein om de taken goed te kunnen uitvoeren. 
Zij citeert het rapport Schutte waar het gaat om het advies in de richting van een gemeente 
Vijfheerenlanden. In september 2014 is in Leerdam en Zederik en in januari 2015 in Vianen besloten 
om onderzoek te doen naar de bestuurlijke fusie. De resultaten zijn gepresenteerd in de Berenschot 
onderzoeken. De conclusie was dat de nieuwe gemeente 55.000 inwoners zal tellen en dat de 
gemeenten veel samenhang vertonen. Landschappelijk, historisch, cultureel en sociaal passen de 
gemeenten goed bij elkaar. Ook in de beleving van de gemeenschap zou dit onderschreven worden 
aldus Berenschot. In maart 2015 is besloten eventuele beperkingen van de fusie te onderzoeken. Van 
de 51 raadsleden stemden er 50 voor en 1 tegen dit onderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat een fusie 
zal leiden tot een duurzame gemeente in het groene hart. De belangen van de nieuwe gemeente 
zouden het best gebaat zijn bij de provincie Utrecht. Telkens is onderzocht op welke manier de 
toekomst van de inwoners en ondernemers het best is gewaarborgd. De namen en kenmerken van 
de kernen veranderen niet. Deze kunnen zelfs versterkt worden. De Vijfheerenlanden wordt in de 
geschiedenis beschreven als een Hollands-Utrechts veengebied. Zederik bevindt zich duidelijk in een 
grensgebied. Vanuit die positie heeft de gemeente altijd te maken met het beleid van meerdere 
provincies. De VVD vindt het heel belangrijk dat de samenwerking met beide provincies en ook 
Gelderland goed moet zijn. De fracties hebben er bij de drie provincies op aangedrongen om nog 
beter samen te werken. De voorkeur voor de provincie is onderzocht op vier onderdelen: vitale 
kernen, economische potentie, toerisme en recreatie en invloedrijke gemeente. De voorkeur uit het 
rapport Code Samen voor Utrecht onderschrijft de VVD. Aan elke keuze zitten voor- en nadelen. De 
VVD erkent de gevoelens en emoties bij deze keuze. Een groot deel van de agrariërs heeft een betere 
binding met Zuid-Holland. Toch is het coalitieakkoord van Utrecht concreter op dit gebied. Utrecht 
wil dat de landbouw voedsel kan produceren, het landschap open en groen kan houden en bijdragen 
aan milieudoelen en kan inspelen op de vraag naar rust, ruimte en beleving. Behoud van een 
economische en rendabele bedrijfsvoering, schaalvergroting afgestemd op de kwaliteit van het 
landschap, versterken van de duurzaamheid en een aantrekkelijke leefomgeving en het versterken 
van de relatie tussen platteland en stad. De VVD Vijfheerenlanden voelt zich verantwoordelijk om 
een traject te starten waarin de belangen van de inwoners en ondernemers goed worden 
vertegenwoordigd. Zij roept inwoners en ondernemers op om hierin mee te denken. De VVD staat 
hiervoor klaar en wat de VVD betreft gaat de gemeente een toekomst tegemoet met onbegrensde 
mogelijkheden. 

De heer Kramer (PvdA) merkt op dat de gemeente Zederik 29 mooie jaren bestaat en dat de 
inwoners tevreden zijn over hun eigen dorp. De gemeente Zederik is het bestuurlijke. Zes jaar 
geleden kwam het bestuur er achter dat ze het niet alleen kan met 13.500 inwoners. Per 1 januari 
2011 ging Gil functioneren, samenwerking op uitvoerende taken met Giessenlanden en Leerdam 
samen. Het was een tussenfase. Begin vorig jaar kwam de Commissie Schutte met een 
eindrapportage en toen kwam Zederik, Vianen en Leerdam aan de orde. Over de gemeente 
Vijfheerenlanden zegt Schutte dat er geografisch sprake is van een aaneengesloten gebied, ook in 
economisch opzicht vullen de gemeenten elkaar goed aan. Vianen, Leerdam en Zederik gingen aan



de slag en Berenschot concludeerde dat een bestuurlijke fusie qua bestuurskracht het meeste 
oplevert. Code Samen voerde een haalbaarheidsonderzoek uit. De uitgangspunten zijn zeer 
vergelijkbaar, het in stand houden van vitale kernen, aantrekkelijk woonklimaat, sociale cohesie, 
werkgelegenheid en toename bedrijvigheid. Op het gebied van financiën zijn de drie gemeenten op 
orde en niet kwetsbaar. Voor wat betreft de provinciekeuze wordt aangetoond dat de 
relatiepatronen sterker naar Utrecht gaan dan naar Zuid-Holland. Utrecht is aantrekkelijk vanwege 
de economische potentie. Kernenbeleid is speerpunt voor de provincie Utrecht. Wat betreft de 
verbonden partijen zullen de uittredingskosten in Zuid-Holland hoger zijn dan bij uittreden uit 
Utrecht. Vijfheerenlanden zal een tegemoetkoming van ongeveer 11,5 miljoen euro uit het 
gemeentefonds ontvangen. Onderling overleg en onderhandeling zal duidelijk maken waar we 
uitkomen. Alles overziend komt de PvdA tot de conclusie dat Zederik moet fuseren met Vianen en 
Leerdam zodat een zo hoog mogelijke kwaliteit in dienstverlening en effectiviteit in het functioneren 
van de nieuwe gemeente gegarandeerd worden. Voor wat betreft de provinciekeuze kiest de PvdA 
voor Utrecht omdat deze provincie het meeste perspectief biedt als het gaat om kleine kernen, 
werkgelegenheid, economie, verkeer en vervoer en bereikbaarheid. Deze keuze heeft consequenties 
wat de gemeente zal uit de gemeenschappelijke regelingen moeten treden. Voor de RSD en 
Avelingengroep en Waardlanden is er geen verplichting tot uittreden; de PvdA wil onderzocht zien 
welke mogelijkheden er zijn om niet uit te treden. De P ydA stemt in met besluit it/rn 4, is tegen 
besluit 5, voor besluit 6 en 7. Bij 7.e. is de vraag wat precies bedoeld wordt met profiel van de 
nieuwe gemeente in relatie tot samenwerkingsverbanden die het best passen op het profiel van de 
nieuwe gemeente. De PvdA wil een onderzoek naar de mogelijkheden en voordelen van toetreden 
tot de gemeenschappelijke regelingen Avelingen, RSD en Waardlanden. Daarvoor heeft de PvdA een 
motie voorbereid. Is het noodzakelijk om met deze motie te komen of zegt dit besluitpunt dat die 
mogelijkheden er zijn? 

De voorzitter constateert dat er geen vragen zijn gesteld aan het college, anders dan de vraag over 
de motie van de PvdA. Als reactie op deze vraag stelt de voorzitter dat het inderdaad de intentie is 
om te onderzoeken of de mogelijkheden er zijn om de samenwerking met Avelingengroep en RSD 
voort te zetten als de keus op Utrecht valt. Dat geldt ook voor Waardlanden en het zou ook voor 
andere mogelijkheden kunnen zijn. In het Groot Ammersoverleg is naar voren gekomen dat de 
verbindingen in de toekomst aan de orde moeten komen. Ook daarin zal verbinding tussen Utrecht 
en Zuid-Holland gezocht worden. Voor wat betreft de wettelijk bepaalde gemeenschappelijke 
regelingen zijn de provinciekeuzes bepalend. De motie op zich is sympathiek en geeft precies de 
intentie van het besluit aan. Als zodanig kan de motie als overbodig beschouwd worden. 

De voorzitter schorst de vergadering. 

De voorzitter heropent de vergadering en stelt de tweede termijn aan de orde. 

De heer Van Dijk (VKG) verwijst naar de motie van D66 Vianen over punt 7 en zegt dat hij dit graag in 
het debat wil betrekken. 

De voorzitter zegt dat dit mogelijk is. 

De heer Van Middelkoop (CDA) reageert op de inbreng van de andere fracties. Hij daagt de VKG en 
SGP uit om te bewijzen op basis waarvan zij kunnen suggereren dat er een dubbele agenda zou zijn 
bij Code Samen, dat er vooringenomenheid bestaat bij de stuurgroep en dat men alles in een 
bepaalde richting redeneert. Hij vindt dat eigenlijk niet kunnen. Mensen hebben naar eer en geweten 
een onderzoek gedaan, objectief alle feiten gewogen en een eerlijk advies gegeven. Suggereren dat 
het ergens naartoe is geschreven vindt hij niet terecht. Het zijn grote uitspraken zonder bewijs. Laat 
eens zien hoe dat hard gemaakt kan worden. Doe ook eens iets met wat de insprekers hebben 
meegegeven. Aan de VKG vraagt hij of samenwerken of herindelen het doel op zich is of het een



middel tot. Hij hoort dat samenwerken het doel zou zijn maar dat is een manier om andere doelen te 
realiseren, vooral vitaliteit en leefbaarheid van de dorpen. Ten aanzien van de ChristenUnie heeft hij 
respect voor de vasthoudendheid qua standpunt. Het valt wel op dat in Leerdam en Vianen de 
ChristenUnie er iets anders tegenaan kijkt. Het is jammer dat de ChristenUnie Zederik zich een beetje 
buiten de context Vijfheerenlanden plaatst. Hij heeft de ChristenUnie altijd als een constructieve 
partij ervaren. De heer Matsinger sloot af met welzijn gaat boven welvaart. Spreker vertaalt dit als 
liever arm en gelukkig dan welvarend en succesvol. Hij vraagt hem hoe de jeugd daar tegenaan kijkt. 
De heer Matsinger haalt af en toe ook wat teksten uit hun verband. Van de PydA begrijpt hij dat de 
motie het niet gaat halen. 
In zijn algemeenheid zegt hij dat de CDA blij is dat er over twee besluiten een ruime meerderheid zal 
bestaan, de herindeling en de streefdatum 1 januari 2018. Hij vraagt het college dit voortvarend op 
te pakken en de ondernemers hierbij te betrekken. Hij is blij dat in Groot Ammers de eerste stappen 
al zijn gezet. In de afgelopen weken is een stevige lobby toegepast; er is politieke druk uitgeoefend, 
zeker op de coalitiepartner SGP. Het CDA ziet ook het belang van een meerderheid voor het college 
voorstel, zeker ten aanzien van de provinciekeuze. Aangezien de raad van Zederik waarschijnlijk met 
een krappe meerderheid de voorkeur zal uitspreken voor Zuid-Holland tenzij er fracties nog omgaan, 
betekent dit dat Zederik een andere voorkeur zal uitspreken dan de andere twee partners helaas. Dat 
vindt spreker jammer en niet goed voor de positie van de gemeente in het vervolgproces. Als 
uitgegaan wordt van het totaal dan is er een grote meerderheid voor Utrecht. Vanuit dat gegeven 
vraagt hij de fracties die een voorkeur hebben voor Zuid-Holland om uit te spreken dat onze 
burgemeester en wethouders de ruimte en vrijheid hebben om samen met de twee partners verder 
te werken in de richting die het totaal aangeeft. Hij vraagt ook loyaliteit voor het uiteindelijke besluit 
dat door de Tweede Kamer zal worden genomen. Zou het uiteindelijk Zuid-Holland worden dan vindt 
hij dat ook acceptabel maar de voorkeur van het CDA gaat uit naar Utrecht. 

De heer Geluk (SGP) begrijpt het CDA en de vragen die gesteld worden. Waarom kreeg hij het gevoel 
dat het rapport niet geheel objectief was geschreven; het leek ergens naartoe geschreven te zijn en 
de conclusie versterkt dat gevoel. Want gesteld is dat de nieuwe gemeente in beide provincies tot 
voile wasdom kan komen. Het rapport Code Samen geeft aan dat het zowel in Utrecht als in Zuid-
Holland kan functioneren. Dan moeten er dus andere factoren zijn om een lichte voorkeur voor 
Utrecht uit te spreken. De SGP heeft goed naar de inwoners geluisterd en er zijn wat vragen naar de 
provincie Utrecht gestuurd. Vorige week heeft de heer Geluk aan de voorzitter gevraagd of Zuid-
Holland die vragen ook heeft gekregen. Het antwoord was dat Zuid-Holland er kennis van heeft 
kunnen nemen. Navraag leverde op dat Zuid-Holland die vragen niet is gesteld. Dat versterkte zijn 
gevoel. Inmiddels weet hij wel de antwoorden van Zuid-Holland. Desgevraagd zegt hij dat hij voor- en 
tegenstanders van Zuid-Holland onder de inwoners heeft bevraagd en uitgedaagd om hun 
argumenten te verduidelijken. Ook voor Utrecht hadden voor- en tegenstanders argumenten. Voor 
hem was de balans in evenwicht. In het rapport wordt erg gefocust op de economie. Zuid-Holland is 
ook helder waar het gaat om kleine kernen. Economische potentie is prima maar de gemeente kan 
ook gewoon meedoen vanuit Zuid-Holland. Utrecht staat op grond van bepaalde punten op nummer 
1; er wordt veel werkgelegenheid vanuit Utrecht verwacht maar Zuid-Holland heeft hem aangegeven 
dat de gemeente met een grote transportsector veel werkgelegenheid zal krijgen vanuit de haven 
van Rotterdam. 

De heer Van Middelkoop (CDA) verwijst naar de inbreng van de heer Van Bemmel over hoe de 
ondernemers in de gemeente er over denken. Hij verbaast zich over de SGP die zo veel heeft 
aangegeven veel op te hebben met de ondernemers. 

De heer Geluk (SGP) zegt dat hij veel op werkbezoek is geweest. In de brief van Okzo staat dat de 
besturen van de vereniging zich kunnen vinden; de besturen realiseren zich dat het voor veel 
ondernemers zelf niet uitmaakt in welke provincie de nieuwe gemeente gelegen is. Daar haalt hij zijn 
conclusie uit.



De heer Geluk vervolgt zijn betoog in tweede termijn. Hij heeft aan het CDA ook wat vragen. Heeft 
het CDA ook uitgezocht hoe wat betreft de economie in Zuid-Holland aansluiting gevonden kan 
worden. Gesproken is over U-10; daarbij wordt wel gesproken over cofinanciering. Leefbaarheid van 
de kernen is ook op basis van cofinanciering. Na Schutte hebben alle inwoners gelegenheid gehad om 
te reageren maar toen was de provinciekeuze nog niet aan de orde. Over het agrarisch beleid heeft 
hij zaken van Zuid-Holland gehoord; Zuid-Holland heeft het beleid rond de Pas ontwikkeld en dat is 
door Utrecht overgenomen. Zuid-Holland is ook soepeler in de beoordeling en dat is gunstiger voor 
de agrariërs. 

De heer Kramer (PvdA) zegt dat het een landelijke regel is. Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht 
pleiten samen dat de extensieve melkveebedrijven bij extra mestregels worden ontzien. Daarin 
strekken zij gezamenlijk op. 

De heer Geluk (SGP) bevestigt dit; als het gelijk is, waarom dan kiezen voor Utrecht. Er is overigens 
meer dan alleen economie, landbouw en dat soort taken. Andere zaken spelen voor de SGP ook mee. 
In de richting van de ChristenUnie citeert hij uit het verkiezingsprogramma. De voorkeur van de SGP 
is binnenwaards gericht. 

De heer Matsinger (ChristenUnie) merkt op dat de kiezer niet gedacht zal hebben dat de SGP tegen 
fusie is. 

De heer Geluk (SGP) zegt dat hij dat ook nooit heeft beweerd. Hij heeft dat in het midden gehouden. 
Mocht het aan de orde komen dan was de voorkeur binnenwaards gericht. Hij licht dit nader toe. 
De VVD haalde de Commissie Schutte aan en verwijst naar de opdracht aan die Commissie. De 
Commissie zag de AV als een samenhangend gebied en adviseerde in ZHZ-verband tot een 
herorientatie te komen. 

Mevrouw Van der Leun (VVD) zegt dat de conclusie van Schutte de Vijfheerenlanden was. 

De heer Van Middelkoop (CDA) vraagt naar de steun vanuit het totaal bezien voor mogelijk 
doorwerken richting Utrecht. 

De heer Geluk (SGP) zegt dat zijn fractie constructief zal blijven en zal blijven samenwerken, maar de 
fractie heeft niet voor niets een provinciekeuze uitgesproken in het belang van Zederik. Als Utrecht in 
het belang van Zederik is zal hij zeker constructief meedenken. 

De heer Van Dijk (VKG) reageert op de vragen van het CDA. Het rapport van Code Samen gaf het 
gevoel dat er ergens naartoe geschreven is. Dat is zijn recht. 

De heer Van Middelkoop (CDA) merkt op dat het goed zou zijn als de leden van de stuurgroep hierop 
zouden reageren. 

De heer Van Dijk (VKG) meent dat deze discussie tussen de raadsleden bedoeld is. Hij heeft zijn 
gevoelen geuit. Samenwerken heeft het doel om tot een beter resultaat te komen. Er zijn vragen 
gesteld aan de oppositiepartijen; spreker gaat hier niet in mee. Hij wil geen claim leggen op de 
toekomst. Hij denkt dat de vraag gesteld is op het niet kennen van de VKG. De VKG is niet overal 
tegen maar wil constructief meedenken. 

De heer Van Middelkoop (CDA) stelt vast dat de VKG tegen herindeling en tegen Utrecht stemt. Hij 
noemt het belang van unanimiteit in de raad. Het is belangrijk in grote meerderheid besluiten te 
nemen. Het totaal moet voor ogen gehouden worden.



De heer Van Dijk (VKG) zegt dat de VKG keuzes respecteert en naar de toekomst zal meewerken. In 
de richting van de VVD merkt hij op dat het leek over vanavond de VVD Vijfheerenlanden aan tafel 
zit. 

Mevrouw Van der Leun (VVD) zegt dat er zeker een VVD Vijfheerenlanden in oprichting is. Zij treden 
gezamenlijk op en dit was ook een bijdrage van de VVD Vijfheerenlanden. 

De heer Van Dijk (VKG) zegt het jammer te vinden dat de VVD Zederik niet met een eigen bijdrage 
kon komen. Met betrekking tot de motie van D66 Vianen zegt hij dat daarin het college wordt 
opgedragen een proceduremodel voor te stellen om de invloed en betrokkenheid van de raad in de 
periode tot de herindeling zo optimaal mogelijk te laten zijn. De VKG zal tegen de herindeling 
stemmen en na het besluit moet men verder. Hij vindt het van groot belang dat de raad meer 
betrokken wordt bij het komende proces dan tot op heden het geval was. Hij verwijst naar de 
klankbordgroep en de laatste vergadering. De leden van de klankbordgroep vonden het zonde van 
hun tijd omdat zij oude stukken aangeleverd kregen. Hij bepleit een betere betrokkenheid van de 
raden bij het proces. 

De heer Matsinger (ChristenUnie) meent dat de standpunten goed kenbaar zijn gemaakt. Hij heeft 
het standpunt van de ChristenUnie ook duidelijk verwoord. Er is een vraag gesteld over de jeugd. 
Twee partijen in de raad hebben zeer jeugdige raadsleden; deze partijen hebben zich uitgesproken 
over de keuze. Gaat de heer Van Middelkoop ervanuit dat zij helemaal geen inbreng hebben gehad? 
Met één punt heeft hij veel moeite gehad, de vraagstelling van de besluitvorming, want in maart is al 
een besluit genomen. Toen heeft hij nee gezegd dus hij doet dat nu weer. De heer Matsinger licht 
voorts toe dat de jonge raadsleden ook een duidelijke achterban hebben. 
Aangegeven is dat spreker teksten uit zijn verband zou hebben gerukt. Hij heeft een aantal citaten 
genomen die niet strijdig zijn met de rest van de teksten. Hij verwijst naar de conclusie in het rapport 
en de tekst "een lichte voorkeur". Gevraagd is hoe nu verder. Het is goed dat de stemming in 
onderdelen is ingedeeld. Als besloten is voor de fusie dan stelt de ChristenUnie zich achter het 
besluit. De regie is vervolgens bij de Provincie. Verder zal men zich positief inzetten in het vervolg 
proces. Het welzijn van de inwoners staat voorop. Wat betreft de unanimiteit zegt hij dat de 
gemeente ook bestuurskrachtig moet zijn en dus de eigen mening onder woorden moet kunnen 
brengen. Aileen maar ja knikken is niet bestuurskrachtig. Na de beslissing zal er loyaliteit zijn. 

De heer Van Middelkoop (CDA) merkt op dat de unanimiteit over de besluitvorming gaat en niet 
over de meningsvorming. leder mag een eigen mening hebben. Als de ChristenUnie vaststelt dat 
overgegaan wordt tot herindeling, is de ChristenUnie dan bereid het volgende besluit te bekijken? 

De heer Matsinger (ChristenUnie) zegt dat hij dat al heeft gezegd; hij krijgt alleen een probleem bij 
besluit 4. 

De heer Van Dijk (VKG) reageert nog op een vraag van de heer Van Middelkoop. Als de meerderheid 
een voorkeur uitspreekt voor Utrecht, dan zal dat uitgewerkt worden. Als er goede voorstellen 
komen in het vervolg proces dan zal hij daarin meegaan. 

Mevrouw Van der Leun (VVD) concludeert dat er een ruime meerderheid is voor de fusie van de 
gemeente Vijfheerenlanden, een wijs besluit. Het debat gaat voornamelijk over de provinciekeuze. Zij 
benadrukt dat de VVD heeft aangedrongen op een blijvende samenwerking tussen provincies omdat 
Vijfheerenlanden een grensgemeente blijft. Gestreefd is naar een brede steun voor het voorstel van 
het college maar zij respecteert wel de mening van andere partijen. Zij betreurt het wel dat er grote 
woorden zijn gebruikt in het debat. Er is een zorgvuldig proces doorlopen en zij betreurt het dat er 
getwijfeld wordt aan de objectiviteit van onderzoekers en bestuurders. Zij is blij dat inwoners hebben 
ingesproken; de Okzo was ook duidelijk. Zij vraagt de raad het college steun te geven om samen met



de andere colleges te handelen vanuit de democratische stemverhouding in de drie raden. Het is nu 
72,5% voor Utrecht. Zij hoort veel voorbarige conclusies met betrekking tot de gemeenschappelijke 
regelingen. De VVD ziet mogelijkheden voor innovatieve en grens ontkennende samenwerking. 
Desgevraagd licht zij toe dat de drie colleges na de besluitvorming een opdracht gaan geven aan 
twee provincies. In dit kader vraagt zij de hele raad om een constructieve samenwerking. 
De VVD heeft vertrouwen in de toekomst. 

De heer Van Dijk (VKG) merkt op dat in een gesprek met het ministerie duidelijk is geworden dat het 
uittreden uit gemeenschappelijke regelingen geld zal kosten. Het gaat over miljoenen. Je kunt je 
afvragen of het een reële inschatting is of een schot voor de boeg om Zederik bij Zuid-Holland te 
houden. Als het in de onderhandelingen de helft van de bedragen wordt, gaat het nog over 
miljoenen. Dat lijkt een redelijke reële conclusie. Als die niet tegengesproken wordt door Code 
Samen of een stuurgroep, dan staat dat voor de VKG. 

Mevrouw Van der Leun (VVD) zegt dat de heer Van Dijk nu wat minder stellig is dan in eerste termijn. 
De conclusies over de hoeveelheid gemeenschappelijke regelingen; op basis van gesprekken die zij 
heeft gevoerd ziet zij mogelijkheden voor innovatieve en grensontkennende samenwerking. De 
Veiligheidsregio kan gevraagd worden te onderzoeken wat er mogelijk is om het niet zoveel geld te 
laten kosten. 

De heer Van Middelkoop (CDA) verwijst naar de opmerkingen dat de rapporten van de provincies 
objectiever zijn dan die van Code Samen van de heer Van Dijk. Het is beter even nadere onderzoeken 
af te wachten en vertrouwen te hebben in de Arhi-procedure. 

De heer Van Dijk (VKG) merkt op dat hij niet heeft gerefereerd aan het rapport dan in de la is 
verdwenen. Hij heeft gedoeld op het rapport van Twijnstra en Gudde. In zijn eerste termijn heeft hij 
zich afgevraagd wat te doen als het meer geld gaat kosten om uit te treden. 

De heer De With (VVD) heeft een advies voor de fracties die o.a. vanwege de dreigende kosten van 
uittreding pleiten voor Zuid-Holland. Als in een onderhandeling de tegenpartij in de gaten heeft dat 
er licht zit, dan gaat die tot het gaatje. Zederik gaat vanavond expliciet laten zien dat de gemeente 
verdeeld is, dat er licht zit. Bij een stemverhouding van ruim 70% van de nieuwe gemeente die gaat 
voor Utrecht zal de provincie Zuid-Holland en de gemeenschappelijke regelingen alle pijlen richten 
op de gemeente Zederik om de twijfel groter te maken. 

De heer Kramer (PvdA) constateert dat 2/3 van de raad voor fusie is. Een 2/3 meerderheid is ook 
nodig voor een wijziging van de Grondwet. Het is dus een overweldigende meerderheid. De VKG zal 
het waarschijnlijk de dictatuur van de meerderheid noemen. Met betrekking tot de provinciekeuze 
wordt het ingewikkeld. Hij verwijst naar de woorden van de vorige spreker. Het college moet straks 
van de SGP wel weten voor de Arhi procedure waarmee zij richting Leerdam en Vianen moeten gaan. 
De SGP heeft dus een cruciale rol. De situatie is ook pikant dat de wethouder in het college voor 
Utrecht gaat en dat de fractie daar tegen is, terwijl het dualisme niet de tweede natuur is van de 
fractie. De vraag is of het koste wat kost nee zal zijn. 

De heer Geluk (SGP) merkt op dat vanavond een voorkeur wordt uitgesproken. De provincies gaan 
vervolgens onderhandelen en dan gaat het naar de Tweede en Eerste Kamer. De minister neemt 
uiteindelijk een besluit. Tot dat proces is de gemeente uit beeld. Tot dat moment is de SGP voor Zuid-
Holland. 

De heer Kramer (PvdA) verwijst naar de eerste termijn van de PvdA en de mogelijkheden om een 
onderzoek te doen naar de gemeenschappelijke regelingen. Onder 7.e. staat iets wat voor de PvdA 
niet helemaal duidelijk was, vandaar de motie maar gezien de reactie van de voorzitter is deze



wellicht overbodig. Maar als het college de motie als een steun in de rug ziet, dan kan die ingediend 
worden. 

Mevrouw Van der Leun (VVD) vraagt aan de heer Geluk wat er in de Arhi procedure zou moeten 
staan; geven wij de opdracht aan de provincies dat wij willen fuseren en zoekt u maar uit in welke 
provincie of zegt u dat erin moet komen te staan dat 72% van de raadsleden een voorkeur hebben 
gegeven aan Utrecht. 

De heer Geluk (SGP) merkt op dat er nog geen nieuwe gemeente Vijfheerenlanden is; vanavond is de 
raad nog bezig voor de belangen van de gemeente Zederik. Die belangen behartigt hij totdat de 
provincie bekend is. Hij heeft de voorkeur van de SGP uitgesproken. ledere zaak zal hij op zijn merites 
beoordelen, hij zal dan constructief zijn. Als het te ver gaat in de richting die hij niet heeft gekozen, 
dan zal hij een andere afweging maken. 

De voorzitter sluit de beraadslagingen af. Er is in twee termijnen gesproken over de fusie en het 
advies van de raad met betrekking tot de provinciekeuze. 
Hij stelt voor over het eerste besluit met algemene stemmen te stemmen, bij het tweede besluit stelt 
hij een hoofdelijke stemming voor, bij het derde besluit algemene stemmen, bij het vierde besluit 
hoofdelijk, het vijfde besluit hoofdelijk, het zesde besluit algemeen. Indien mogelijk met 
stemverklaringen het zevende besluit met algemene stemmen. 

6. Schorsing voor fractieberaad 

De voorzitter schorst de vergadering. 

De voorzitter heropent de vergadering. 

7. Besluitvorming over het raadsvoorstel 'Herindeling Vijfheerenlanden' 

De voorzitter stelt de besluitvorming aan de orde. Bij ieder besluit kunnen stemverklaringen afgelegd 
worden. 

Besluit 1: kennis te nemen van het door Code Samen opgestelde onderzoeksrapport "Richting 
Vijfheerenlanden" van 21 september 2015, alsmede van het standpunt van de gezamenlijke colleges 
zoals verwoord in het raadsvoorstel 

De heer Van Dijk (VKG) neemt hier kennis van met de aantekening dat de VKG vindt dat het rapport 
van Code Samen te weinig gericht is op de gevraagd meerwaarde zoals door de raad aangegeven. 

Voor stemmen de fracties van CDA, SGP, VKG, ChristenUnie, VVD, PvdA. 
Besluit 1 is met algemene stemmen aanvaard. 

Besluit 2: tot herindeling van de gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik tot een nieuw te vormen 
gemeente Vijfheerenlanden en het college opdracht te geven een verzoek in te dienen b ij de 
provincie(s) tot de start van de Arhi-procedure; 

De heer Baars (ChristenUnie) merkt op dat de ChristenUnie nog steeds van mening is dat 
samenwerking met behoud van zelfstandigheid een betere oplossing zou zijn om tegemoet te komen 
aan het behoud van identiteit van de dorpen en tot noodzaak tot ambtelijke samenwerking. 
Niettemin merkt hij op dat de vraag "zijn er belemmeringen" niet is gesteld. Hij heeft moeite met de 
verwoording van het besluit. Om die reden zal hij tegen het voorstel stemmen.



Voor stemmen de raadsleden Van Middelkoop, Van der Leun, Geluk, Kramer, De Jong, Van 
Nieuwenhuijzen, Weijgertze, De With, Den Besten, Vermaat. 
Tegen stemmen de raadsleden Van Dijk, Matsinger, Van Belle, Baars, Versluis. 
Besluit 2 is aangenomen met 10 stemmen voor en 5 stemmen tegen. 

Besluit 3: als streefdatum voor de herindeling te noemen 1 januari 2018 

De heer Geluk (SGP) vraagt zich af of dit realistisch is; de SGP wil graag aangeven te gaan voor 
zorgvuldigheid en kwaliteit en niet voor de snelheid. 

De heer Matsinger (ChristenUnie) zegt dat zijn fractie hier voor kan stemmen omdat besluit 2 is 
aangenomen. Zijn fractie gaat nu op een democratische manier verder. 

De heer Van Dijk (VKG) meldt dat omdat besluit 2 is aangenomen, hij hier voor kan stemmen. 

Voor stemmen de fracties van CDA, SGP, VKG, ChristenUnie, VVD, PvdA. 
Besluit 3 is met algemene stemmen aanvaard. 

Besluit 4: voorkeur uit te spreken voor de provincie Utrecht waarin de nieuw te vormen gemeente 
Vijfheerenlanden komt te liggen. 

Voor stemmen de raadsleden Van Middelkoop, Van der Leun, Kramer, De Jong, Van Nieuwenhuijzen, 
De With, Den Besten. 
Tegen stemmen de raadsleden Van Dijk, Geluk, Matsinger, Weijgertze, Van Belle, Baars, Vermaat, 
Versluis. 
Besluit 4 is verworpen met 7 stemmen voor en 8 stemmen tegen. 

Besluit 5: voorkeur uit te spreken voor de provincie Zuid-Holland woorin de nieuw te vormen 
gemeente Vijfheerenlanden komt te liggen 

Voor stemmen de raadsleden Van Dijk, Geluk, Matsinger, Weijgertze, Van Belle, Baars, Vermaat, 
Versluis. 
Tegen stemmen de raadsleden Van Middelkoop, Van der Leun, Kramer, De Jong, Van 
Nieuwenhuijzen, De With, Den Besten. 
Besluit 5 is aangenomen met 8 stemmen voor en 7 stemmen tegen. 

Besluit 6: het college opdracht te geven om samen met de colleges van Leerdam en Vianen 
Provinciale Staten van Utrecht en Zuid-Holland te verzoeken om in samenwerking met de gemeenten 
Leerdam, Vianen en Zederik een herindelingsprocedure te starten met als doel een herindeling von de 
gemeenten Leerdam, Vionen en Zederik tot de gemeente Vijfheerenlanden 

De heer Van Dijk (VKG) zegt dat zijn fractie voor zal stemmen met de aantekening dat de belangen 
van Zederik in samenhang met de keuze voor de provincie Zuid-Holland meegenomen worden. 

De heer Matsinger (ChristenUnie) zegt dat zijn fractie voor zal stemmen hoewel men er moeite mee 
heeft maar de democratische besluitvorming noopt de fractie hiertoe. 

Voor stemmen de fracties van CDA, SGP, VKG, ChristenUnie, VVD, PvdA. 
Besluit 6 is met algemene stemmen aangenomen. 

Besluit 7: het college opdracht te geven tot:

•



A. het in samensproak met de road opstellen van een toekomstvisie voor de nieuwe gemeente 
woarbij recht wordt gedaan aan de huidige en afzonderlijke toekomstvisies von de drie gemeenten 
zoals verwoord in het ropport van CodeSamen. 
B. het in samensprook met de road opstellen van een modern kernenbeleid, woarbij de vitoliteit van 
onze dorpen geborgd blijft en waarbij de zeggenschap van gemeenschoppen en van de 
gemeenteroad evenwichtig wordt vormgegeven. 
C. het in samensprook met de road opstellen von een businesscase woarbij aandocht gegeven wordt 
aan: 
o de finonciële aandachtspunten als genoemd in paragroof 4.12 van het rapport "Richting 
Vijfheerenlanden"; 
o het opstellen van een begroting op hoofdlijnen voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden waarbij 
de belangrijkste keuzes, parameters en koders voorof aan de drie gemeenteraden ter goedkeuring 
worden voorgelegd; 
o het uitwerken von een orgonisatie- en besturingsfilosofie en een dienstverleningsconcept voor de 
nieuw te vormen gemeentelijke organisotie die aansluiten op de maatschappelijke ontwikkelingen en 
garant staan voor een moderne, klantgerichte, innovatieve en ook open cultuur. Doorbij dient te 
worden aangegeven met betrekking tot welke nu nog uitbestede taken mogelijkerwijze een 
heroverweging gemaakt moet worden. 
D. het in samenwerking met het Rijk en de provincies storten van gesprekken over de ontvlechting uit 
de wettelijke aon provinciegrenzen gebonden gemeenschappelijke regelingen. E. het op inhoudelijke 
gronden motiveren van de samenwerkingsverbanden die het best passen op het profiel van de nieuwe 
gemeente. 
F. het in beeld brengen van de frictiekosten die doarbij ontstoon voor de eigen organisatie(s) en de 
samenwerkingsverbanden 

De heer Van Dijk (VKG) meldt dat zijn fractie voor A, B en C kan stemmen, maar niet voor D, E en F 
omdat dit pas kan als de provinciekeuze definitief is. 

Voor stemmen de fracties van CDA, SGP, VKG (deels), ChristenUnie, VVD, PvdA 
Besluit 7 is met algemene stemmen aanvaard met de aantekening dat de fractie van de VKG tegen de 
onderdelen D, E en F heeft gestemd. 

8.	Sluiting 

De voorzitter complimenteert de raadsleden met de behandeling van een van de moeilijkste 
processen en besluiten die zij in hun politieke carrière meemaken. Hij heeft veel respect en 
waardering voor de voorbereiding van het proces en de wijze waarop het debat in deze vergadering 
heeft plaatsgevonden. 
Hij schetst het vervolgproces en de Arhi procedure waarbij alle stakeholders in de gelegenheid zullen 
zijn om zienswijzen in te dienen. De voorzitter heeft veel vertrouwen in het vervolgproces. 
Er zal een dynamische nieuwe gemeente ontstaan; er is sprake van een overweldigende meerderheid 
voor het fusietraject. 

De voorzitter sluit de vergadering.

4 
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Gemeente Vianen 

Notulen van de openbare raadsvergadering, gehouden op dinsdag 10 november 2015 in de raadzaal 
van het Stadhuis. Aanvang: 19.30 uur. 

Agenda: 
OPENING 

1A. VASTSTELLING AGENDA VOOR DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 10 NOVEMBER 2015 
1B. TIJDELIJKE VERVANGING VAN RAADSLID WEGENS ZIEKTE 
2. SPREEKRECHT PUBLIEK 
3. MEDEDELINGEN 
4. DEBAT OVER RAADSVOORSTEL "HERINDELING VIJFHEERENLANDEN" 
5. BESLUITVORMING OVER HET RAADSVOORSTEL "HERINDELING VIJFHEERENLANDEN" 
6. SLUITING 

Aanwezig zijn de leden: 
CDA	 de heerJ.R. Scheringa, de heer A. Schoonhoven en de heer H. Kroon 
D66	 mevrouw C. Hendriksen-van der Mijden, de heer W.LJ. Heestermans 

en de heer A.C.I. de Groot 
VVD	 de heer S.O. Nieuwenhuis en de heer H.D. Zevenhuizen 
Lokaal Alert	de heerJ.W. van der Velden en de heer W. van Barnevelcr1 
SGP	 de heer D.A. den Hertog en de heer A. de Leeuw 
PvdA	 de heerJ.H. van Montfoort en mevrouw I.J.M. Broekx 
ChristenUnie	mevrouw T. Kamstra-van Dam en de heer J.B. de Jong 
De Stem van Vianen mevrouw I. de Liefde 

• 1 De heer Van Barneveid heeft zich bij agendapunt lb blj de vergadering gevoegd. 

Aanwezig zijn de wethouders: 
de heer J.A.E. Landwehr, de heer F.N.A. Meurs, de heer M.F.M. Verweij en de heer L.A. Wijnmaalen 

Voorzitter:	de heer W.G. Groeneweg 
Griffier:	de heer C.J. Steehouwer 

Publieke tribune:	circa 65 personen 
Pers:	 5 personen 
Directieteam:	2 personen 
Spreekrecht publiek:	1 persoon 

OPENING 

De voorzitter heeft iedereen van harte welkom op deze bijzondere raadsvergadering. Een raadsver-
gadering d ie gelijktijdig start met de raadsvergaderingen van de gemeenten Leerdam en Zederik en 
waar de drie gemeenten zich beraden over het raadsvoorstel "Herindeling Vijfheerenlanden". De 
voorzitter constateert dat er veel belangstelling is en is verheugd te zien dat zo wordt meegeleefd 
met dit belangrijke besluit. 

Traditioneel start de voorzitter de vergadering met de volgende woorden: "Voorafgaand aan deze 
vergadering, waarin wij samenkomen om de belangen van onze gemeente en haar inwoners te die-
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nen, spreken wij de hoop uit dat onze arbeid vrucht zal dragen. Wij hopen kracht en inspiratie te 
putten uit onze geloofs- en levensovertuiging en met de juiste waardering voor elkaars mening." 

1A. VASTSTELLING AGENDA VOOR DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 10 NOVEMBER 

2015 

De agenda voor de openbare raadsvergadering van 10 november 2015 wordt ongewijzigd vastge-
steld. 

Mevrouw Hendriksen doet een ordevoorstel om bij de behandeling van agendapunt 3 de eerste ter-
mijn van de raadsfracties te laten plaatsvinden op volgorde van fractiegrootte en daarbij te starten 
met de kleinste fractie. 

Dit ordevoorstel wordt, met alleen een tegenstem van de Stem van Via nen, aanvaard. 

18. TIJDELIJKE VERVANGING VAN RAADSLID WEGENS ZIEKTE 

De voorzitter verzoekt de raad kennis te nemen van het besluit van 5 november 2015 om de heer 
Van Tilburg op zijn verzoek in verband met tijdelijke ziekte te laten vervangen in de raad. De heer 
Van Barneveld is voorgedragen voor deze vervanging en heeft de benoeming aanvaard. 

De griffier verzoekt de raadsleden Hendriksen, Kamstra en Broekx zitting te nemen in de raadscom-
missie onderzoek geloofsbrieven en de geloofsbrieven van de heer Van Barneveld te onderzoeken. 

De vergadering wordt geschorst gedurende het onderzoek van de geloofsbrieven. 

Mevrouw Hendriksen spreekt namens de raadscommissie onderzoek geloofsbrieven als volgt: 

"De commissie uit de road van de gemeente Vianen in wier handen werden gesteld de geloofsbrieven 
en verdere bij de Kieswet gevorderde stukken, ingezonden door: 

Van Barneveld W. (Wim), 

op 5 november 2015 benoemd tot lid van de road van de gemeente Vianen, rapporteert de road von 
de gemeente Vianen, dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde bevonden. 

Gebleken is dot de benoemde aan alle in de Gemeentewet gestelde eisen voldoet. 

De commissie adviseert tot z ijn toelating als lid van de road van de gemeente Vianen." 

De raad stemt in met de benoeming van de heer Van Barneveld waarna de voorzitter hem uitnodigt 
om naar voren te komen om de verklaring en belofte af te leggen. 

De voorzitter leest de belofte als volgt voor: 
"lk verklaar en beloof dot ik, om tot lid van de road benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, 
onder welke naom of welk voorwendsel ook enige gunst of gift heb gegeven of beloofd. 

lk verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch rniddellijk enig 
geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. 

lk verklaar en beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik 
m ijn plichten als lid von de road naar eer en geweten zal vervullen." 
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De heer Van Barneveld: "Dat verklaar en beloof ik!" 

Na de felicitaties van de voorzitter neemt de heer Van Barneveld aan de raadstafel plaats. 

2. SPREEKRECHT PUBLIEK 

De voorzitter geeft aan dat zich ééri persoon vooraf bij de griffier heeft gemeld en geeft het woord 
aan de heer Hazekamp. 

De heer Hazekamp geeft aan dat de Vereniging Platform Vianen de weg die naar vanavond heeft 
geleid met veel belangstelling heeft gevolgd. De vereniging is blij met de ontwikkelingen en het voor-
stel dat vanavond voorligt om de toekomst van Vianen vorm te geven in de Vijfheerenlanden. 
Platform Vianen is van mening dat in de Vijfheerenlanden de identiteit van en mooie kansen voor de 
toekomst liggen voor Vianen. Het gemeentebestuur heeft moeilijk werk moeten verrichten want 
vrijheden opgeven, is nooit leuk. Platform Vianen is ervan overtuigd dat een belangrijke stap wordt 
gezet naar een duurzame toekomst voor de Viaanse samenleving. Al met al is sprake van een histo-
risch besluit en een besluit dat vijftien jaar geleden nog ondenkbaar zou zijn geweest. Als het gaat 
om de provincie waar de nieuw te vormen gemeente deel uitmaakt, merkt de heer Hazekamp op dat 
dit besluit niet bij de raad ligt. Platform Vianen wil meegeven dat vooral moet worden opgekomen 
voor het behoud van de eigenheid van de karakteristieke gemeente Vianen, zowel voor de grootste, 
maar zeker ook voor de drie kleine kernen. De beste manier om dit te bewerkstelligen, lijkt een stevi-
ge verankering van die eigenheid in de Toekomstvisie die de drie gemeenten nu samen moeten gaan 
maken. Platform Vianen wenst de raad een harmonieuze vergadering toe met een sterk unaniem 
besluit. Dat is het beste uitgangspunt voor een goed Viaans vervolg. 

3. MEDEDELINGEN 

Bepaald wordt dat in geval er vanavond sprake zal zijn van hoofdelijke stemming er wordt gestart 
met de heer Nieuwenhuis. 

4. DEBAT OVER HET RAADSVOORSTEL "HERINDELING VLIFHEERENLANDEN" 

Voorstel: 
Besluiten conform het conceptraadsbesluit. 

Beroadslagingen: 
Voorafgaand aan het debat over het raadsvoorstel "herindeling Vijfheerenlanden" doet de heer 
De Groot verslag van het laatste overleg van de Klankbordgroep. Deze vergadering vond op 
2 november 2015 onder voorzitterschap van de burgemeester van de gemeente Leerdam plaats. 
Tijdens deze vergadering hebben de leden van de Klankbordgroep hun mening gegeven over het 
functioneren van de Klankbord. Voor de details hiervan verwijst de heer De Groot naar het verslag 
van de vergadering. Resumerend geeft hij aan dat de leden van de Klankbordgroep hogere verwach-
tingen hadden van de werking hiervan dan de praktijk uiteindelijk heeft uitgewezen. Met name de 
communicatie en de betrokkenheid is als onvoldoende ervaren. Er is dan ook vastgesteld dat de 
Klankbordgroep in de huidige setting geen toegevoegde waarde meer heeft in het herindelingspro-
ces dat vanaf 10 november 2015 verder zal plaatsvinden. Om het mogelijk te maken om op een an-
dere wijze raadsleden bij het proces te betrekken, heeft de Klankbordgroep besloten om per heden 
zichzelf op te heffen. 

Volgens het ordevoorstel zullen de beraadslagingen plaatsvinden op volgorde van
fractiegrootte, startend met de kleinste fractie. Gezien het onderwerp is er voor

gekozen om de beraadslagingen integraal op te nemen in de notulen. 
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Nadat mevrouw De Liefde de heer Van Barneveld welkom heet als raadslid en de heer Van Tilburg 
beterschap en sterkte wenst, luidt haar bijdrage als volgt: 
"Onze bijdrage is kritisch en op een aantal punten misschien wel scherp te noemen. Alle vragen en 
opmerkingen richting het college zijn niet op de persoon gericht, maar vertegenwoordigen mijn rol 
als raadslid in de controlerende- en kaderstellende taak van volksvertegenwoordiger. De Stem van 
Vianen heeft op 17 maart 2015 een motie ingediend voor het houden van een referendum voordat 
een haalbaarheidsonderzoek werd gestart. We hadden ook gevraagd om hoofdelijke stemming. 
Helaas zag alleen De Stem van Vianen dit als kans om de inwoners echt te betrekken bij dit proces. 
Op deze avond attendeerde inwoners die de vergadering hadden bijgewoond mij erop dat een groot 
gedeelte van onze inwoners bij de provincie Zuid-Holland willen horen. Bij ons was dit signaal margi-
naal afgegeven. De meeste inwoners die wij hebben gesproken gaan voor de provincie Utrecht. Wij 
zijn actief op zoek gegaan naar een antwoord op de vraag waar onze inwoners nu bij willen horen: de 
provincie Utrecht of de provincie Zuid-Holland? Vervolgens hebben wij diverse gesprekken gevoerd. 
Nog steeds is de meerderheid van de inwoners die wij hebben gesproken voor de provincie Utrecht. 
Wij vinden het belangrijk om aan te geven dat wij het gevoel wel begrijpen voor de keuze van de 
provincie Zuid-Holland. Op basis van de historie, natuurlijke grens De Lek en natuurgebieden. Echter, 
op basis van feiten vinden wij dat we bestuurlijke besluiten moeten nemen, niet op basis van gevoel 
of sympathie. De feiten zijn dat de samenwerkingsverbanden die belangrijk zijn om de kwaliteit van 
leven te ondersteunen, indien nodig, nu eenmaal in de provincie Utrecht liggen. Denkt u aan de 
diverse regelingen binnen het sociale domein, Veiligheidsregio Utrecht. Wilt u bijvoorbeeld voor een 
rechtszaak naar Rotterdam? Wilt u voor de aanvraag van sociale voorzieningen naar Rotterdam of 
Gorinchem? Om maar een paar voorbeelden te noemen. Daarnaast heeft de gemeente Vianen nage-
noeg al haar gemeenschappelijke regelingen/samenwerkingsverbanden in de provincie Utrecht lig-
gen. De uittredingskosten daar is tijdens dit gehele onderzoek/traject vaag over gedaan, ondanks de 
vele verzoeken vanuit de diverse fracties en gemeenten. Vandaag is de principe-uitspraak tot het 
indienen van het verzoek tot herindeling met Leerdam en Zederik om tot één gemeente te komen. 
Vandaag wordt er dus niet besloten tot één gemeente Vijfheerenlanden, dat zijn we dan nog steeds 
niet. Na vandaag gaat wel de wet Ahri in. Het hele traject/ onderzoek dat hierbij hoort, kan twee tot 
drie jaar in beslag nemen, zo is ons verteld door de heer Schuwer. Er zijn dan ondertussen landelijke 
verkiezingen( 2017) en een jaar daarna lokale verkiezingen ( 2018) waarschijnlijk ook voor de 
gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik. Een gemeenteraad mag 5 jaar zitten. De consequentie kan 
dus zijn dat er een lokaal bestuur voor 1,5 jaar zit, daarna de verkiezingen voor één gemeente 
Vijfheerenlanden. De Tweede Kamer neemt daar uiteindelijk een besluit over. Op 23 november aan-
staande gaan wij weer inspreken bij de commissie BEM waarom wij vinden dat Vianen bij een herin-
deling bij de provincie Utrecht moet blijven. Deze avond is openbaar en ik nodig u alien van harte uit 
om met ons mee te gaan. lk wil u namens De Stem van Vianen graag meenemen in het proces van 
het onderzoek naar de mogelijkheid van herindeling tussen Leerdam, Vianen en Zederik. In het voor-
jaar van 2014 werd de inhoud van het rapport Schutte bekend. Voordat er een raadsbesluit is ge-
weest, hebben de drie burgemeesters van Leerdam, Vianen en Zederik al contact met elkaar gehad. 
Er is vanaf dat moment gecommuniceerd met het uitgangspunt, we worden één gemeente Vijfhee-
renlanden. Dat is vooruitlopen op het proces en komt mijn inziens niet ten goede aan het proces. 
Het rapport van de commissie Schutte is tot stand gekomen doordat Leerdam schaalvergroting nodig 
heeft. En natuurlijk is Vianen de eerste keus. Nee, niets is minder waar. Sterker nog Vianen was op 
het moment van opstellen van deze commissie niet eens in beeld. Leerdam was al ruim één jaar 
bezig met het zoeken naar partners met een goed karakter. Vianen kwam hierdoor in het uithuwe-
lijksproces. Zo stapten de drie gemeenten met elkaar op de trein, een stoptrein, een sneltrein, een 
hoge snelheidstrein? Nee een trein die je er alleen uit laat wanneer je op 10 november 2015 een 
"go" geeft voor het verdere proces. Vraagt u de notulen maar op en trek zelf een conclusie. Op 23 
september 2014 heb ik een ordevoorstel ingediend en een amendement omdat ik het belangrijk vind 
dat er eerst een onderzoek zou worden gedaan naar de mogelijkheid voor een zelfstandige gemeen-
te Vianen. Op dat moment werd ik uit een fractie gezet. Tijdens de schorsing die daarop volgde, is 
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een amendement ingediend door de collegepartijen met hetzelfde doel en strekking. Bureau Beren-
schot kreeg de opdracht voor het onderzoek naar een zelfstandige gemeente Vianen. En bureau 
Berenschot kreeg voor de drie gemeenten het onderzoek naar de voorgenomen fusie. Let op, we 
zitten nog steeds in de onderzoeksfase. Er werden bijeenkomsten gehouden, bedoeld voor inwoners, 
met kastjes konden de inwoners stemmen over bepaalde stellingen. Dan zou je toch denken dat op 
iedere bijeenkomst dezelfde stellingen naar voren komen, voelt u hem al? Tijdens dit proces werden 
ook workshops gehouden, tenminste zo wordt dat gecommuniceerd en dacht ook ik dat er work-
shops waren. Fijn, kennis met elkaar delen. Deze avond was ook openbaar en werd voorgezeten door 
een andere burgemeester. De definitie van een workshop, gevonden in het woordenboek, luidt: "bij-
eenkomst waarin specialisten de gelegenheid krijgen ervaringen en informatie uit te wisselen". He-
laas mocht maar één fractie zijn bijdrage in het openbaar leveren. De rest van deze bijdragen werd in 
kamertjes gedaan, vervolgens komt er één woordvoerder en natuurlijk vertelt deze precies wat er in 
het kamertje is gezegd. Hoe haal je nou een openbaar proces onderuit? Bij de laatste bijeenkomst 
werden onze inwoners die op de publieke tribune zaten, weggestuurd met de boodschap "ga maar 
even gezellig de kroeg in en kom over een uurtje maar terug". Dit, terwijl ze er juist als toehoorder en 
belangstellenden voor dit agendapunt zaten. Op deze manier geeft dit hele proces ons een vervelend 
gevoel. Op 17 maart 2015 ligt er dan ook bij onze gemeente het raadsvoorstel bestuurlijke toekomst 
gemeente Vianen. Ondertussen zijn er uitspraken gedaan in de verschillende media over de gemeen-
te Vijfheerenlanden, uitspraken gedaan door de bestuurders vanuit het college; ik vraag aandacht 
voor de zorgvuldigheid van het proces. Vervolgens al wel een taart aansnijden, voordat deze raads-
vergadering is geweest. Dat is uiteraard wel erg lekker, maar geeft mijn inziens aan dat er een be-
paalde ambitie is, die moet en zal gehaald worden. CodeSamen gaat aan de slag, de kans om de za-
ken helder en scherp te verwoorden. Dit hadden we immers toch met elkaar afgesproken o.a.: 
• de meerwaarde aantonen, helder en niet voor verschillende inzichten interpreteerbaar; 
• helder en duidelijke financiële onderbouwing per domein met de kaders die we als raadsleden 

hadden meegegeven. 
Vervolgens is er een presentatie van het rapport CodeSamen in Zederik. Tot mijn verbazing staat een 
feit dat toch echt bij Leerdam hoort, maar alleen bij de gemeente Vianen. Na de presentatie wordt 
dit in gesprek met CodeSemen ook toegegeven , lk vraag of ze dit met alle betrokkenen wil delen, 
want op basis van ook dit rapport nemen de raadsleden het besluit op 10 november 2015. U wilt niet 
weten welke moeite dit heeft gekost. Nu staat dit feit bij beide gemeenten als zijnde feit in dezelfde 
verhouding en zijn mijn bevindingen nog steeds niet gedeeld via de officiële weg. lk noem de nega-
tieve inkomensontwikkeling en vraag u te kijken naar de plaatsen van de Coelolijst, Leerdam 370, 
Vianen 165 en Zederik 282. Ik zet daardoor mijn vraagtekens bij dit rapport en dit gehele proces. 
Tijdens een andere bijeenkomst in Leerdam heb ik de vraag gesteld of onze teamleden en uiteraard 
die van andere partijen welkom zijn op deze bijeenkomsten. lk kreeg de toezegging dat dit kon na 31 
augustus 2015. De achterban en steunfractieleden zijn welkom bij de bijeenkomsten van de drie ge-
meenten. Vervolgens komt er een uitnodiging voor een expertiseavond op 8 oktober 2015 in 
Lexmond. En gelukkig het staat er ook in. Onze teamleden ervan op de hoogte gesteld en een aantal 
daarvan konden op korte termijn. Netjes de namen van acht personen doorgegeven, ontvang ik een 
mail vanuit het ambtelijk apparaat dat De Stem van Vianen met 8 personen komen en dat kan toch 
niet de bedoeling zijn. Onze forumleden zijn wel bij deze bijeenkomst toegelaten. Nu had ik een uit-
nodiging ontvangen voor 20 oktober 2015 als vervolg op de expertisebijeenkomst van 8 oktober 
2015. U raadt het waarschijnlijk al, deze bijeenkomst is besloten. Waarom deel ik u in dit proces? lk 
vind dat u dit moet weten, zo open en transparant is dit gehele proces niet. Ik snap dat er uit tacti-
sche overwegingen om het doel van één gemeente Vigheerenlanden te bereiken zo veel mogelijk 
gestuurd wordt vanuit een bepaalde ambitie. Ambitie is goed maar mag nooit het feestje worden van 
een selecte groep bestuurders over de rug van onze inwoners. Een huwelijk ga je niet zomaar aan. 
Wat voor ons zwaarwegend is geweest in deze besluitvorming zijn de volgende feiten: 
• sociaal domein transities worden transformaties. Vianen heeft dit met het samenwerkingsver-

band WIL goed georganiseerd en waar het nog kan, nog beter te organiseren in het transformatie-
proces;
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• financiële positie Vianen heeft zwarte cijfers terwijl Leerdam vooral rode cijfers heeft; 
• de gemeenschappelijke regelingen zijn vooral in de provincie Utrecht ondergebracht. 
Wat voor ons zwaarwegend is geweest in deze besluitvorming zijn de volgende vragen? 
• Waarom gaat het rapport zo uit van samengaan is de beste oplossing? Waarom staan de kansen 

niet beschreven van de gemeente Vianen? 
• Waarom worden onze mensen zo negatief neergezet in dit rapport? 
• Is het echt zo dat je bij schaalvergroting meer kwalitatieve mensen hebt? 
• Mensen kiezen bewust om bij de gemeente Vianen te werken, welk signaal geef je af als organisa-

tie? 
• Waarom wordt het dromenboek als feit vermeld? Dit is de inwoners een verkeerd beeld geven. 
• Het dromenboek zijn dromen, niet meer en niets minder. Het zijn geen concrete plannen en wij 

hebben echt niet de illusie dat er € 60 miljoen vrijkomt door samengaan met Zederik en Leerdam. 
• Daarnaast zijn de plannen omschreven in het dromenboek sterk afhankelijk van de partners in het 

veld. Denkt u aan projectontwikkelaars, woningbouwcoöperaties etc. 
Wij maken ons grote zorgen om het feit dat deze feiten niet of nauwelijks zijn meegenomen in de 
onderzoeken. Wij maken ons grote zorgen dat er geen enkel kader omtrent op welke manier je om-
gaat met de verschillen binnen de drie gemeenten waarvan je nu al op je klompen kunt aanvoelen 
dat dit maatschappelijke onrust met zich mee brengt. Armoede is niet of nauwelijks beschreven en 
omschreven. Groen, bouwen, waar? Ook dit is een punt wat onvoldoende omschreven en beschre-
ven is. Ten aanzien van de Coelolijst: de financiele onderbouwing naar een herindeling op basis van 
verwachtingen is. Zo kan je alles naar jezelf toerekenen. Het gaat er juist om wat er niet is gezegd 
en/of opgeschreven. Leerdam: 370, zwaarste lastendruk per inwoner, Vianen:165, minst zware las-
tendruk per inwoner Zederik: 282. Waar wij ons het meeste zorgen over maken is de verharding van 
de maatschappij en de radicalisering met name van jeugd en jongeren. Daar is niet of nauwelijks 
aandacht voor. Is de herindeling wel verstandig om op dit moment te doen voor onze inwoners en 
voor de inwoners van Leerdam en Zederik? Wij maken ons grote zorgen om de leefbaarheid van onze 
inwoners. Het zal de gemiddelde inwoner een worst zijn welke regels er worden toegepast met be-
trekking tot de herindeling. Het is wel van belang voor de gemiddelde inwoner dat zij het gevoel van 
veiligheid voor zichzelf en hun dierbaren behouden, kansen binnen de maatschappij, genereren van 
inkomen uit arbeid, een leuk salaris. Een fijne buurt om in te wonen met groen en voorzieningen 
voor jong en oud. Waar ouderen zich ook veilig voelen en ook nog meedoen na je 40 met de maat-
schappij. En waar voor je opa en oma menswaardig gezorgd wordt. lk kan hierover nog wel veel meer 
vertellen. Nemen we niet veel te veel hooi op onze vork en dat we nu besluiten gaan nemen waar we 
de impact echt niet van kunnen overzien? Op basis van de voorliggende rapporten Strategische ver-
kenning bestuurlijk toekomst gemeente Vianen en het strategisch onderzoek bestuurskracht ge-
meente Vianen zijn wij er niet van overtuigd dat samengaan met de gemeenten Zederik en Leerdam 
goed is voor de inwoners van Everdingen, Hagestein, Hoef en Haag, Vianen en Zijderveld. En op dit 
standpunt staan wij nog steeds. We hadden gehoopt dat het rapport van CodeSamen op onafhanke-
lijk onderzoek zou zijn gebaseerd. Helaas heeft CodeSamen de rapporten van Berenschot en de door 
de gemeente aangeleverde feiten gebruikt voor dit rapport. Voor de goede orde, De Stem van 
Vianen is niet tegen het principe herindeling maar wel tegen deze herindeling." 

Mevrouw Kamstra verwoordt het standpunt van de ChristenUnie als volgt: 
"Begin 2014 werden wij door het rapport van de commissie Schutte stil gezet bij het herindelings-
vraagstuk. Een vraagstuk dat toen voor Vianen nog niet aan de orde was maar dat wel direct een 
hoop commotie veroorzaakte en voldoende aanleiding gaf om de te gaan onderzoeken wat voor 
Vianen op de lange termijn de beste optie is. Nu, nog geen twee jaar later en drie rapporten rijker, 
zullen we ons vandaag gaan uitspreken over al dan niet samengaan met Leerdam en Zederik en zul-
len we een voorkeur uitspreken over de provincie. Twee belangrijke beslissingen. Nu we alle rappor-
ten, alle onderzoeken, alle brieven van betrokken partijen maar boven alles, de meningen van onze 
betrokken inwoners hebben gehoord en op waarde hebben beoordeeld, vertrouwen wij erop dat wij 
op basis van deze bijdrages en de leiding van bovenaf, vandaag de juiste keuze kunnen maken. En 
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laten we nu dan ook direct beginnen met het uitspreken van onze keuzes. De ChristenUnie Vianen is 
vóór het samenvoegen van de gemeenten Vianen, Zederik en Leerdam omdat dit naar onze mening 
de meest duurzame oplossing is. De ChristenUnie Vianen spreekt een sterke voorkeur uit om als 
nieuwe gemeente Vijfheerenlanden onderdeel uit te gaan maken van de provincie Utrecht. Wij zien 
binnen de provincie Utrecht meer dan bij Zuid-Holland kansen om als nieuwe gemeente een sterke 
positie in te nemen en als volwaardig gesprekspartner gezien te worden. Wij zullen nu toelichten 
hoe wij tot deze keuzes gekomen zijn. De ChristenUnie ziet in een samenvoeging van Vianen, Zederik 
en Leerdam een duurzame oplossing voor de toekomst. Vianen is een gemeente vol ambities, plan-
nen en dromen. We staan er als gemeente financieel goed voor en we mogen trots zijn op onze be-
trokken inwoners, bedrijven en verenigingen. Maar regeren is ook vooruitzien en niet blijven stil-
staan bij dit moment. We zien dat mede door de decentralisaties de vraagstukken en opgaven com-
plexer en zwaarder worden en veel vragen van onze gemeente. Ook hebben we te maken met steeds 
meer gemeenschappelijke regelingen waardoor onze zeggenschap als kleine gemeente geringer aan 
het worden is en onze ambtelijke organisatie tegen haar grenzen aanloopt. En last but not least zien 
we dat de overheid steeds meer moet bezuinigen en efficiency een belangrijke rol speelt. Op de hui-
dige weg doorgaan, is dus wat ons betreft geen optie. Gezien de trends en ontwikkelingen was en is 
het voor ons helder dat wij het in de toekomst niet alleen kunnen. Samenwerking wordt onmisken-
baar steeds belangrijker. Een fusie is de meest verregaande vorm van samenwerking. De Christen-
Unie Vianen gelooft sterk in een hechte samenwerking en gelooft er nog sterker in dat wij als wij echt 
samen willen werken wij ook een relatie moeten aangaan die daarbij past en duurzaam is. Vergelijk 
het met het huwelijk. Je kiest samen voor een gezamenlijke toekomst en uit dit door een verbintenis 
voor het leven. Samen sta je sterker, samen ga je door dik en dun, samen breng je nieuw leven voort, 
samen laat je een erfenis achter voor de nieuwe generaties die komen. Samen is meer dan een op-
telsom van delen. Samen geloven wij wordt uiteindelijk één. Als je echt in elkaar gelooft is dat je ho-
rizon en durf je los te laten wat je hebt en te gaan voor het beste wat nog komen gaat. Als wij uitgaan 
van de informatie uit het rapport van CodeSamen zien wij de volgende pluspunten voor het samen-
voegen met Zederik en Leerdam: 
• De identiteit (toerisme, water, groen/agrarisch) van de gemeenten lijkt veel op elkaar en kan el-

kaar verder versterken (ook vanuit historisch perspectief). Het versterkt het landelijke karakter en 
geeft op een gezonde wijze tegenwicht aan de grootstedelijke druk. 

• Alle drie de gemeenten vinden een actief kernenbeleid om de kernen vitaal en leefbaar te houden 
belangrijk. 

• Er zijn geen grote en/of financiële belemmeringen geconstateerd die een fusie in de weg staan. 
• Door nu samen te gaan met Zederik en Leerdam stellen we onze landelijke identiteit voor de toe-

komst veilig, we worden geen wijk van Nieuwegein. 
• Door de groei in omvang kunnen wij het ambtelijk apparaat versterken en verdiepen, wat bij kan 

dragen aan het realiseren van onze dromen en ambities. 
• De nieuwe gemeente biedt ons de mogelijkheid om bepaalde taken weer in zelfbeheer uit te gaan 

voeren in plaats van deze in gemeenschappelijke regelingen onder te brengen. Hierdoor pakken 
we als gemeente weer een stuk regie terug. 

• Als grotere gemeente hebben we meer zeggenschap binnen de regio en kunnen we op bepaalde 
gebieden een voortrekkersrol innemen. 

Wij zien ook uitdagingen voor de nieuwe gemeente. Hiervan noemen wij er een aantal: 
• Hoe gaan we ervoor zorgen dat de afstand tot onze inwoners niet te groot wordt? 
• Hoe gaan we ervoor zorgen dat onze kernen vitaal en leefbaar blijven en de voorzieningen in 

stand gehouden worden? 
• Kunnen we de bereikbaarheid van onze kernen door middel van openbaar vervoer behouden? 
De pluspunten, kansen en uitdagingen vragen om een actieve en gedreven opstelling. Wij hebben er 
vertrouwen in dat dit gaat lukken en kiezen daarom voor een fusie met Zederik en Leerdam. 
Waar weinig mensen zich druk maken over de fusie, leidt de provinciekeuze tot meer discussie. Op-
merkingen als: "Vianen hoort in de Vijfheerenlanden en de Vijfheerenlanden horen vanuit historisch 
perspectief te liggen in Zuid-Holland, de rivier was altijd de grens tussen Zuid-Holland en Utrecht, 
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deze natuurlijke grens moeten we nu weer herstellen. Wij wilden al nooit naar Utrecht dus hoe snel-
ler we weer terug kunnen naar Zuid-Holland hoe beter". De hier achterliggende emoties zitten vaak 
diep, hebben we gemerkt. Juist deze emotie was een mooie aanleiding om het gesprek over de pro-
vincies aan te gaan. Wij kennen, erkennen en begrijpen het gevoel van al deze mensen. Ook voor ons 
heeft dit in de afwegingen meegespeeld. Wij hebben ons echter niet alleen door gevoel maar ook 
door feiten laten leiden en hebben deze feiten ook gedeeld in de gesprekken met de betrokken in-
woners. Waar sommigen ervoor kozen om hun gevoel te blijven volgen, merkte je dat anderen door 
de feiten van mening veranderden. Mooi om dit te kunnen zien en meemaken. Voor ons zijn de 
voornaamste redenen om voor de provincie Utrecht te kiezen als volgt: 
• waar wij in Vianen regelmatig de provincie bij ontwikkeiingen in Vianen aan onze zijde wisten en 

op diverse terreinen financiële steun vanuit de provincie hebben ontvangen, hoorden wij vanuit 
de gemeenteraden van Leerdam en Zederik hele andere geluiden. Zij hebben deze aandacht van-
uit de provincie veelal gemist. 

• Daarnaast zijn de provinciale lasten in de provincie Utrecht ook lager dan in Zuid-Holland. 
• Wij verwachten dat de rol die wij kunnen gaan spelen in de provincie Utrecht veel prominenter is 

dan in Zuid-Holland. 
• We vinden het belangrijk dat we ook als nieuwe gemeente aansluiting blijven houden bij de 

Economic Board Utrecht waar voor bedrijven en inwoners van onze gemeente kansen liggen. 
• En onze inwoners zijn vooral gericht op Utrecht. 
Genoeg reden voor ons om de voorkeur uit te spreken voor de provincie Utrecht. Nu wij ons stand-
punt duidelijk hebben gemaakt, willen we ook vast een beeld schetsen van hoe wij onze toekomstige 
gemeente zien. Als wij naar het toekomstplaatje van de gemeente Vijfheerenlanden kijken, zien we: 
• een mooie, groene gemeente Vijfheerenlanden die ruimte biedt aan wonen, werken, toerisme, 

recreatie en historie; 
• een gemeente die ruimte biedt aan bij voorkeur kleinschalige woningbouw binnen de bestaande 

kerngrenzen, en het behoud van haar groene en landelijke karakter daarbij niet uit het oog ver-
liest; 

• een gemeente die dichtbij haar inwoners blijft en de betrokkenheid en lokale zeggenschap van 
haar inwoners nastreeft; 

• een gemeente die tot het uiterste blijft streven om de leefbaarheid en vitaliteit van de kernen te 
waarborgen; 

• een gemeente die ruimte biedt aan initiatieven; 
• een gemeente die de overgang markeert tussen het grootstedelijke gebied ten noorden van de 

Lek en de rust en openheid ten zuiden van de Lek; 
• en die bij dit alles een gezonde financiële positie blijft behouden. 
Dit is een aantal van de kenmerken en doelen die de ChristenUnie terug zou willen zien in de toe-
komstvisie van de gemeente Vijfheerenlanden. Graag willen we nog wel twee vragen stellen over het 
vervolgproces. We vernemen graag van het college hoe zij het vervolgproces zien als alle drie de 
gemeenteraden zich vanavond uitspreken voor een herindeling en hoe zij ervoor zorg gaan dragen 
dat wij als gemeenteraad hierbij direct betrokken blijven. Daarnaast vernemen wij graag of onze 
ambtelijke organisaties al gaan starten met een vergaande samenwerking of wordt hier nog mee 
gewacht? Het meenemen en de houding van de ambtelijke organisatie zal namelijk ook een belang-
rijke rol gaan spelen in het slagen van deze fusie. Want bepalend voor een succesvolle fusie is de 
samensmelting van de drie ambtelijke apparaten. Gaan deze organisaties samen voor een gezamen-
lijk doel? Wordt de fusie geloofd en gedragen of ontstaat een gevecht om macht en eigen belangen. 
Wij kunnen hier allerlei externe argumenten uitwisselen over het nut en noodzaak van de fusie, maar 
als wij straks één gemeente zijn en ambtelijk wordt er een strijd gestreden over de hoofden van onze 
inwoners dan heeft dit besluit vanavond niets positiefs opgeleverd. Hoe het ambtelijk apparaat de 
fusie op gaat pakken wordt uiteindelijk bepalend voor het succes. Hoe sneller dit proces slaagt, hoe 
sneller en sterker we als nieuwe gemeente onze positie in kunnen gaan nemen en we onze ambities 
waar kunnen gaan maken. Graag vernemen we van het college hoe zij dit ervaren en hoe zij hierop 
gaan sturen. Tot slot, wat ons betreft gaan we vol enthousiasme en goede moed de toekomst van de 
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gemeente Vijfheerenlanden in. Een toekomst vol mooie plannen, ambities maar bovenal een toe-
komst waarin onze inwoners zich prettig thuis voelen in de gemeente Vijfheerenlanden. Een 
gemeente vol parels in de omgeving van de Lek." 

Vervolgens spreekt de heer Van Montfoort als volgt: 
'Dinsdag 10 november 2015, is dit de dag, dat we 750 jaar Vrijstad Vianen gaan opgeven? Nee, niet 
voor de PvdA Vianen. In deze bijdrage nemen wij u mee in het proces dat heeft geleid tot onze wel-
overwogen keuze en visie op de gemeentelijke herindeling met Leerdam en Zederik. Bij de PvdA vin-
den wij dat de politiek niet alleen moet sturen op kosten en efficiency, maar vooral ook op ideeën 
over wat van waarde is. Wij hechten veel waarde aan arbeidszekerheid en bestaanszekerheid voor 
mensen, sociale woningbouw, binding tussen mensen en verheffing. Onze waarde brengt met zich 
mee dat wij een robuuste, bestuurskrachtige gemeente nodig hebben en dit is een van de vertrek-
punten van de PvdA Vianen. Het is een feit dat onze gemeente steeds meer taken overneemt van het 
Rijk en dat gemeente Vianen, en meer specifiek het ambtelijk apparaat, die taken in de nabije toe-
komst niet meer aankan. Misschien nog een paar jaar, maar !anger zeer zeker niet. Gemeentelijke 
herindeling is een oplossing voor het versterken en professionaliseren van het ambtelijk apparaat. 
Maar, het pat toch over meer, dan alleen een 'robuust, ambtelijk apparaat'? Ja zeker. Want, maakt 
de herindeling niet dat je je autonomie verliest, de regie kwijt raakt over je eigen stad? Dat waren 
onze zorgen bij het vertrekpunt. We vergeten de uitspraak van de heer Scheringa niet; ik citeer: 
"Vianen is al meer dan 750 jaar vrijstad en dat geef je toch niet zomaar op?". Op dat moment gaf ook 
ons onderbuik gevoel aan dat zelfstandig blijven lekker veilig voelt. Maar gedurende het proces zijn 
we ervan overtuigd geraakt dat, ook al gaan we voor een gemeentelijke herindeling, de Vianees door 
de herindeling niet ineens een Vijfheerenlander gaat worden. Want de Hagesteiner is nog steeds een 
Hagesteiner en geen Vianees en zo kunnen we nog even doorgaan met Everdingers en Zijdervelders. 
Wij hechten er veel belang aan om ervoor te zorgen dat onze Vrijstad en omliggende kernen hun 
eigen identiteit behouden. We willen iedereen graag meenemen in het besluitvormingsproces. We 
realiseren ons dat de keuze voor gemeentelijke herindeling geen licht besluit is en dat dit een histori-
sche raadsvergadering is. We hoeven niet meer diep in te gaan op de aanleiding. Dat was de commis-
sie Schutte en dan begin je samen met je steunfractie met een eerste verkenning. Onze steunfractie 
bestaat uit een oud burgemeester, oud wethouders, oud raadsleden, PvdA leden en politiek actieve 
Vianezen. Niet iedereen stond bij aanvang te juichen maar met voortschrijdend inzicht en de onder-
zoeken van Berenschot en CodeSamen, zijn wij met onze PvdA achterban uiteindelijk gekomen tot 
een eenduidig besluit. We zijn tijdens het proces getriggerd door de gesprekken met het ambtelijk 
apparaat, ondersteund door de brief van de Ondernemingsraad. Dit was een belangrijk omslagpunt 
voor de PvdA Vianen. De kwetsbaarheid van de organisatie en de mensen die verantwoordelijk zijn 
voor de plannen en uitvoering is niet wat je ambieert als je grote dromen en opgaven hebt voor de 
inwoners van je stad. Je kunt als gemeenteraad kaders stellen en controleren wat je wilt maar als je 
niet beschikt over een sterk strategisch en uitvoerend orgaan, vallen er weinig kaders te stellen en te 
controleren. Met betrekking tot het proces nemen wij hier de gelegenheid om het college te com-
plimenteren met de zorgvuldige wijze waarop dit is doorlopen. Vanaf het moment dat de regio 
Alblasserwaard & Vijfheerenlanden de commissie Schutte in het leven riep, in september 2013, heeft 
het college zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid genomen. Onze inwoners, maatschappelijke part-
ners, ondernemers, stakeholders en de gemeenteraad, zijn vroegtijdig en op een transparante ma-
nier meegenomen in dit proces. De gehele gemeenschap van Vianen heeft meerdere keren de moge-
lijkheid gehad zich uit te spreken in. De PvdA Vianen hecht grote waarde aan deze vroegtijdigheid en 
het op een open manier betrekken van onze inwoners bij de besluitvorming. Zeker wanneer het gaat 
over een herindeling. Dit soort besluiten neem je als politicus, over het algemeen, maar één keer in 
je politieke carrière, uitzonderingen daar gelaten. Daarnaast is een gemeentelijke herindeling geen 
wiskunde. Het is daarom ook niet mogelijk een checklist te ontwikkelen die tot een eenduidige uit-
komst zal leiden. Per herindeling is een afweging nodig op basis van lokale en regionale omstandig-
heden, ontwikkelingen en context. Het kabinet gaat, als wij hier vanavond toe besluiten, het verzoek 
toetsen op vijf criteria. Wij hebben deze criteria meegenomen in onze eigen afwegingen: 
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• draagvlak: we constateren dat veel inwoners zich betrokken voelen bij het proces en voorstander 
zijn van de herindeling met de keuze naar de provincie Utrecht, check; 

• interne samenhang/kernenbeleid: de geschiedenis van de Vijfheerenlanden zegt voldoende, 
check; 

• bestuurskracht: Vijfheerenlanden is na de vorming een relatief grote gemeente binnen de provin-
cie Utrecht, check; 

• evenwichtige regionale verhoudingen: we kunnen de regio doelgericht versterken en de samen-



werkingsverbanden tussen de gemeenten in de regio effectiever laten functioneren, check; 
• duurzaamheid: proces komt uiteindelijk van onder op, check! 
Wat ons verbaasd heeft, zijn de vele, soms indringende, reacties van besturen van gemeenschappe-
lijke regelingen waar wij of onze partners mee samen werken. Eenzijdige, en ik durf wel te stellen, 
angstscenario's zijn geschetst met allerlei berekeningen over uittreedkosten en dergelijke. Uiteraard 
zijn er bij een herindeling frictiekosten, dat is een gegeven, want de overheid houdt hier ook reke-
ning mee. Echter, het zou een aantal besturen gepast hebben om ons ons eigen proces te laten lopen 
en met ons in gesprek te gaan in plaats van ons te bestoken met brieven. Voor de PvdA Vianen geldt 
dat bestaande gemeenschappelijke regelingen ons lief zijn en de nieuwe gemeente hier uiteindelijk 
een keus in moet maken. Wat doen we straks zelf en bij welke gemeenschappelijke regeling sluiten 
we uiteindelijk aan? Resumé: wij zijn er van overtuigd dat schaalvergroting in de toekomst onont-
koombaar is. Het liefst zou je zelfstandig willen blijven maar kijkend naar de bestuurlijke complexiteit 
en de opgaven waar gemeenten voor staan, is dit niet !anger verantwoord. PvdA Vianen is vóór de 
herindeling met Leerdam en Zederik en spreekt de nadrukkelijke voorkeur uit voor de provincie 
Utrecht. Niet omdat we herindelen leuk vinden, niet omdat een herindeling voor ons een doel op 
zich is, maar met het vormen van een nieuwe gemeente kunnen wij het beste de belangen van onze 
inwoners dienen. Onze uitdaging is daarbij om bestuurlijk groter te worden, maar klein te blijven 
voor onze inwoners. Tot slot sluit ik aan bij de vraag van de ChristenUnie inzake het moment van de 
ambtelijke fusie en wijs daarbij op het advies vanuit de gemeente De Friese Meren om de fusie van 
de ambtelijke organisatie vooruitlopend op de fusie uit te voeren." 

Vervolgens is het de beurt aan de heer Den Hertog. Hij start zijn bijdrage door op te staan, een tas 
van de gemeente Leerdam te pakken en hieruit de onderliggende stukken te halen. Zijn bijdrage luidt 
als volgt: 
"Dinsdag 10 november 2015 zou zomaar een historische dag kunnen worden in de geschiedenis van 
Vianen. Na ruim 750 jaar kan beslist worden dat Vianen zijn zelfstandigheid zal gaan verliezen en 
onderdeel zal worden van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Voor velen een zeer gevoelige 
zaak en dat nog wel op een herfstdag waarop de bladeren vallen. Graag wil ik dit wat nuanceren. 
Want, 1 januari 1986 was namelijk al de datum dat de stad Vianen zijn zelfstandigheid verloor. Op die 
datum werd Vianen samengevoegd met de gemeenten Everdingen, inclusief Zijderveld en Hagestein. 
Onze huidige gemeente is dus slechts 30 jaar oud. Wel heeft de toenmalige gemeenteraad, waar ik 
deel van uit maakte, op 2 januari 1986 besloten om de nieuwe gemeente Vianen' te noemen en niet, 
zoals ik toen ondeugend voorstelde, 'Zijderveld'. Voorzitter, met uw goedvinden wil ik eerst even 
terugblikken naar de herindeling van toen. lk meldde u al, daar was ik bij als raadslid. Als ik het goed 
heb, ben ik de enige ervaringsdeskundige in deze gemeenteraad en volgens mij ook van Leerdam en 
Zederik. Overigens was onze griffier er toen ook bij. In het draaiboek van de voorbereiding maakte hij 
deel uit van de werkgroep 'Personeel en Organisatie', zo las ik. Toen betrof het een gemeentelijke 
herindeling in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden die van bovenaf werd geregisseerd. Het ging 
toen om 34 gemeenten die werden teruggebracht naar 7 gemeenten. Van die 34 gemeenten waren 
er circa 30 die minder dan 5.000 inwoners hadden. De helft van die 30 had zelfs minder dan 2.500 
inwoners. 10.000 Inwoners werd voor die herindeling toen de ondergrens. lk heb hier het boekwerk 
van de raadsvergadering van 2 september 1982. Toen de iaatste raadsvergadering van de oude raad. 
De wisseling was toen nog in september en niet in maart zoals nu. Vijf dagen later, op 7 september 
1982, werd de nieuwe raad geinstalleerd en werd ik voor het eerst raadslid. lk heb dus de notulen 
van de vergadering van 2 september 1982 mogen vaststellen. Dat die herindeling van bovenaf werd 

Notulen openbare raadsvergadering d.d. 10 november 2015 - pagina 10



opgelegd, bleek heel duidelijk die avond. Bij de ingekomen stukken, onder nummer d, vinden we een 
brief van gedeputeerde staten van Zuid Holland met de ontwerpregeling gemeentelijke herindeling. 
In deze ontwerpregeling werd voorgesteld de gemeenten Everdingen, Hagestein en Vianen samen te 
voegen. Overigens zijn in de periode 1982 tot begin 1985 meer ontwerpmodellen aan de orde ge-
weest onder andere met Lexmond en Hei- en Boeicop en zelfs Schoonrewoerd bij Vianen. Dat is al-
lemaal niet door gegaan omdat het overblijvende gebied dan qua inwoneraantal te klein werd. Eén 
ding blijkt duidelijk: de regie was volledig in handen van de provincie Zuid-Holland en gemeenten 
werden slechts gehoord. Op 4 januari 1985 ging de ministerraad akkoord met de gemeentelijke her-
indeling Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, hetgeen op 8 januari 1985 vermeld werd in de Staats-
courant. Zie hier het bewijs. Vandaag, 10 november 2015, bespreken we het raadsvoorstel om de 
gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik her in te delen tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. 
Een gemeente die circa 53.000 inwoners zal gaan tellen. De commissie Schutte startte in september 
2013 een onderzoek naar de bestuurlijke vormgeving in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. De 
conclusies van de commissie Schutte werden in februari 2014 bekend, een goede maand vóór de 
verkiezingen. In het verkiezingsprogramma van SGP Vianen, dat toen uiteraard klaar was, staat ver-
meld dat we streven naar een zelfstandig Vianen, maar ook dat als blijkt dat bestuurlijke samenwer-
king noodzakelijk is, onze 'roots' in de Vijfheerenlanden liggen. Eén van de conclusies van de com-
missie Schutte was om Vianen en Lingewaal te betrekken bij de bestuurlijke ontwikkelingen in de 
Vijfheerenlanden. Met instemming van SGP Vianen heeft de gemeente Vianen vanaf het begin mee 
gesproken over deze bestuurlijke ontwikkelingen. Je kunt beter zelf mee praten dan dat anderen 
over je praten. Tevens kun je dan zelf mede de regie bepalen, zo waren onze overwegingen. Daar 
komt nog bij dat vanuit de landelijke overheid schaalvergroting wordt gestimuleerd. Steeds meer 
taken worden overgeheveld naar gemeenten en dat vereist een robuuste ambtelijke organisatie en 
specialisme. Denk alleen maar aan het plan van minister Plasterk voor veel grotere gemeenten. 
Overal in den lande is dit in beweging, ook om ons heen. Na een aantal overwegingen, die ik nu niet 
allemaal zal benoemen, heeft ook de gemeente Vianen besloten tot het finale haalbaarheidsonder-
zoek waarvan de uitkomst vanavond voorligt. Leerdam, Vianen en Zederik liggen in hetzelfde gebied 
en vormen qua begrenzing een logische nieuwe gemeente. In de diverse onderzoeken is ook veel 
aandacht besteed aan de wijze waarop de inwoners hierover denken. Opmerkelijk vinden wij het dat 
bijna iedereen zegt: "als herindeling nodig is, dan met Leerdam en Zederik." Als SGP Vianen hebben 
wij ook onze eigen contacten met de inwoners. Uit de vele gesprekken die we gevoerd hebben, was 
bijna 100% voorstander om samen te gaan met Leerdam en Zederik. Zij onderschreven onze stelling: 
"Eén gebied, één gemeente". Ook het bestuurlijk commitment tussen de drie gemeenten is tijdens 
het voorbereidingstraject van de laatste twee jaar sterk gegroeid. lk weet nog dat een collega raads-
lid van de SGP in Leerdam zich in het begin afvroeg of Vianen eigenlijk niet in een andere vrienden-
groep zit. Recent zei hij dat wij tijdens de verkeringstijd van de laatste twee jaar goed naar elkaar zijn 
toegegroeid en dat ééri vriendengroep toch logisch is. Dat gevoel heeft SGP Vianen al vanaf het be-
gin. De conclusies van het voorliggende rapport van CodeSamen zijn helder. In de samenvatting 
wordt gemeld dat er geen belemmeringen zijn voor de vorming van een nieuwe gemeente. Daar-
naast wordt gesteld dat de nieuwe gemeente een aantal kansen kan benutten die voor de afzonder-
lijke gemeenten niet of heel lastig te realiseren zijn. Ook financieel gezien zijn er geen belemmerin-
gen, zo is de conclusie van het rapport van CodeSamen. Als gemeente Vijfheerenlanden kunnen we 
een krachtige gemeente worden met veel bestuurskracht. Ook in onze omgeving. Een belangrijke 
meerwaarde. Een gemeente met 53.000 inwoners zal een veel robuustere en gespecialiseerde amb-
telijke organisatie hebben met meer strategische kennis. Voor SGP Vianen een belangrijke meer-
waarde. En, de huidige ambtelijke organisaties van zowel Leerdam, Zederik als Vianen omarmen de 
voorgestelde herindeling. Zij kennen de kwetsbaarheid van hun eigen organisatie. Het wil nogal wat 
zeggen als men van binnenuit niet spreekt over bedreigingen maar juist van kansen. Voor SGP Vianen 
een bijzonder belangrijk positief signaal. Het zal u duidelijk zijn dat SGP Vianen positief staat ten aan-
zien van de vorming van een nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Wij sporen u aan om het proces 
van de Arhi-procedure met voortvarendheid ter hand te nemen. Laat geen tijd verloren gaan en ga 
100% voor de streefdatum van 1 januari 2018. En vergeet niet de raad in dit proces mee te nemen. 
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Dan wil ik nu graag ingaan op de provinciekeuze. Allereerst ga ik ook hiervoor terug naar de herinde-
ling van 1986.0 zult zeggen, maar toen speelde dat toch niet? Nou, dat is maar gedeeltelijk waar , lk 
grijp even terug naar mijn archief. In de memorie van antwoord van de staatssecretaris van Binnen-
landse Zaken van 31 mei 1985 blijkt dit daadwerkelijk wel aan de orde geweest te zijn. Op bladzijde 6 
van dat antwoord lees ik het volgende, ik citeer:" in het verieden hebben zowel de gemeentebesturen 
van Leerdom als van Vianen zich uitgesproken voor overgang naor de provincie Utrecht. De argumen-
ten doarvoor gelden het meest voor de beoogde gemeente Vianen. Zou ook de overgang van de be-
oogde gemeente Leerdam worden overwogen don menen wij dot, gelet op het kaartbeeld, niet te 
ontkomen volt aon overgong von de voorgestelde gemeente Zederik en daarmee van meer don de 
gehele Vijfheerenlanden noor de provincie Utrecht". Alsof de tijd heefit stil gestaan. Het voorstel is nu 
voor deze drie gemeenten, verenigd in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden, de voorkeur uit te 
spreken voor de provincie Utrecht. In het onderzoek van CodeSamen is de conclusie, na alle minnen 
en plussen, dat de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden beter tot zijn recht komt in de provincie 
Utrecht. Deze conclusie is ook overgenomen door de drie colleges van burgemeester en wethouders 
Eerlijk schrijft het rapport dat het in allebei de provincies kan, maar dat, na weging, de voorkeur uit-
gaat naar Utrecht. Wij zijn de laatste weken bedolven met reacties van belanghebbenden die zich 
voordeden als rechthebbenden inzake de provinciekeuze. Vooral vanuit Zuid-Holland. Daarnaast ook 
veel, vooral positieve reacties vóór Utrecht. Eén aspect wil ik er even uitlichten, te weten het agra-
risch beleid. Voor ons als SGP een belangrijk punt. Dat leek nogal in het voordeel van Zuid-Holland uit 
te vallen. Na alle punten op een rij te hebben gezet, blijken er nagenoeg geen verschillen. Daarnaast 
kent ook de provincie Utrecht een groot agrarisch gebied in de Lopikerwaard en ten noorden daar-
van naar Montfoort en Woerden. Hoewel Vianen in het verleden jaren behoorde tot het bisdom 
Utrecht vallen we pas sinds 2002 onder de provincie Utrecht. Het besluit hierover is met meerder-
heid van stemmen genomen. Toen hebben wij als SGP tegen gestemd. Na 13 jaar ervaring in deze 
provincie kunnen we niet anders concluderen dan dat het goed toeven is in deze provincie. We heb-
ben vooral voor de infrastructuur grote bedragen aan subsidie ontvangen. De lijnen naar het provin-
ciehuis zijn kort en de regio Utrecht is een van de sterkste in Nederland, ja zelfs in Europa. Ook zullen 
we als nieuwe gemeente met 53.000 inwoners een van de grotere worden in deze provincie. Er zal 
nog meer rekening met ons worden gehouden. De binding van de Vijfheerenlanden met de Alblas-
serwaard is onvoorwaardelijk. Deze binding zal altijd blijven en wordt niet verbroken door een pro-
vinciegrens. Bovendien, grenslijnen staan alleen op kaarten. De verbondenheid en de samenwerking 
met dit gebied zal ook in de toekomst onlosmakelijk blijven. Het rapport zegt dat de nieuwe gemeen-
te Vijfheerenlanden in beide provincies tot zijn recht zal komen. Met deze constatering zijn wij het 
eens. Dit houdt in dat de provinciekeuze voor SGP Vianen geen breekpunt zal zijn. Wij vinden het 
bestuurlijk niet verantwoord om alleen op gevoel en emotie een keuze te maken. SGP Vianen heeft 
met het bestuderen van de feiten, de input van de vele gesprekken, overleggen en vergaderingen, 
samen met onze ervaring in de provincie Utrecht en ons gevoel voor het gebied Alblasserwaard en 
Vijfheerenlanden, gewikt en gewogen. SGP Vianen onderschrijft de conclusie van het rapport Code 
Samen en de conclusies van de drie colleges dat de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden het beste tot 
zijn recht komt in de provincie Utrecht. Waarvan acte." 

De heer Van der Velden licht het standpunt van Lokaal Alert als volgt toe: 
"Vanavond neemt deze raad de beslissing voor een verzoek tot een herindeling met Leerdam en 
Zederik. Dit alles naar aanleiding van het rapport Schutte wat in het voorjaar 2014 is uitgekomen. 
Vianen werd aan het eind van het rapport genoemd als mogelijke fusiepartner voor de gemeenten 
Leerdam en Zederik die toen al diverse gesprekken hadden gevoerd met de commissie Schutte. Bij 
Vianen was dit niet het geval en wij hadden opeens met deze situatie te maken. Bij de vervolgstap-
pen in het rapport op pagina 40 geeft Schutte het advies tot vervolgstappen waarbij zelf de regie 
voeren, doorpakken en knopen doorhakken de te nemen stappen waren met vertrouwen in elkaar. 
Hierop volgden verschillende rapporten van bureau Berenschot en CodeSamen over de mogelijkhe-
den voor Vianen waarbij de Toekomstvisie Vianen 2025 leidend was. Ook uit deze rapporten bleek 
dat zelf de regie houden de beste kansen bood voor de drie gemeenten. Tijdens de onderzoeken 
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hebben de burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven goed kunnen participeren in het pro-
ces. Er zijn diverse inwonersbijeenkomsten geweest en inspraakprocedures. Ook is er gesproken met 
het maatschappelijk veld en de bedrijven. Uit deze bijeenkomsten en gesprekken bleek dat iedereen 
wel voelt voor één Vijfheerenlanden gemeente. Lokaal Alert heeft in haar verkiezingsprogramma 
"Samenwerken doe je samen" uitgesproken dat zij voor een zelfstandig Vianen is. Lokaal Alert stelt 
daarbij dat zelfstandigheid hoge eisen stelt aan onze gemeentelijke organisatie. De sleutelwoorden 
daarbij waren samenwerken en regie voeren. Naast haar verkiezingsprogramma heeft Lokaal Alert 
ook haar handtekening gezet onder het coalitieakkoord "Heldere hoofdlijnen op weg naar de toe-
komst". In het coalitieakkoord is afgesproken onder punt 4 "bestuurlijke ontwikkelingen" dat er nog 
geen standpunt over herindeling wordt ingenomen voordat het feitenonderzoek en het maken van 
analyses is afgerond. Ondertussen zijn alle feitenonderzoeken afgerond en zijn de analyses gemaakt 
en geinterpreteerd. Uit het onderzoek blijkt dat op lange termijn de zelfstandigheid van Vianen niet 
haalbaar is en dat de ambtelijke organisatie te klein is om alle taken en ambities van Vianen uit te 
voeren. Ons verkiezingsprogramma zegt ook dat er meer samenhang moet komen tussen beleid en 
uitvoeringsvraagstukken. Dit stelt hoge eisen aan ons ambtenarenapparaat. Dit is dus moeilijk te 
realiseren. Lokaal Alert heeft lang geworsteld met dit vraagstuk. Enerzijds ons verkiezingsprogramma 
en anderzijds het coalitieakkoord en de realiteit op lange termijn. Uitgangspunt voor Lokaal Alert is 
de vraag: wat is goed voor de inwoners van Vianen, waar hebben de inwoners op lange termijn het 
meeste baat bij? Lokaal Alert heeft de voordelen en nadelen van herindeling of zelfstandig blijven op 
een rijtje gezet en is tot de conclusie gekomen dat, wanneer wij zelfstandig blijven, de kans erg groot 
is dat wij over 10 a 15 jaar bij een gemeente worden gevoegd waarbij Vianen weinig meer heeft in te 
brengen. Dit vindt Lokaal Alert geen goede zaak. Als wij nu instemmen met herindeling dan houden 
wij als Vianen een sterke rol in het proces en kunnen wij het meeste voor de inwoners van Vianen 
realiseren. Kijkend naar de ambtelijke belasting en alle taken die nog vanuit het Rijk naar de gemeen 
ten toekomen, zou dit een goede zaak zijn. Ons besluit is bewust op hoofdlijnen genomen. Het is nu 
niet mogelijk om alle details al uitgewerkt te hebben. Dit voortschrijdend inzicht heeft Lokaal Alert, in 
overleg met haar achterban, doen besluiten om in te stemmen met het verzoek tot een gemeentelij-
ke herindeling. Tot zover de herindeling. Een extra probleem is de dat de drie gemeenten in twee 
provincies liggen. Dat is een gegeven. Uit alle rapporten en gesprekken met burgers komt duidelijk 
naar voren dat provincie Utrecht de beste provincie is voor de gemeente Vijfheerenlanden. In het 
raadsbesluit vraagt u bij besluit 4 en 5 om een voorkeur uit te spreken voor de provincie Utrecht of 
de provincie Zuid-Holland. Voor Lokaal Alert is er geen keuze. De nieuwe gemeente moet tot de pro-
vincie Utrecht gaan behoren. U geeft zelf al aan dat dat veel aandacht en lobbywerk vereist. Wij wij 
zen in dit kader op het raadsbreed aangenomen amendement van de VVD over de voorkeur voor de 
provincie Utrecht. Onze vraag aan de portefeuillehouder is hoe u invulling geeft aan deze wens/ eis 
van de raad. Er zullen nog veel onderhandelingen gevoerd moeten worden om tot één gemeente 
Vijfheerenlanden te komen. Vragen aan de portefeuillehouder: hoe wordt de raad betrokken bij het 
proces tot herindeling en heeft u daar al een informatie- en of samenwerkingsmodel voor ogen?" 

Namens de VVD spreekt de heer Zevenhuizen als volgt: 
" Tsja, en daar stonden we dan anderhalf jaar geleden. De inkt met de uitslag van de gemeenteraads-
verkiezingen was nauwelijks droog, negen nieuwe raadsleden in de raad en we kregen meteen maar 
het belangrijkste onderwerp uit de geschiedenis van de gemeente Vianen op ons bord: moet Vianen 
zelfstandig blijven of moet het opgaan in een groter geheel? Of zoals toen weleens tegen elkaar zei-
den: "Moeten wij nou Vianen gaan opheffen?" Als nieuw raadslid vond ik het een pittig onderwerp, 
maar ook voor de oudere of de wat meer ervaren raadsleden bleek het een heikel onderwerp te zijn. 
In de verkiezingscampagne hadden de meeste partijen aangegeven vooral voor zelfstandigheid te zijn 
en een samengaan met wie dan ook niet te zien zitten. Alleen onze lijsttrekker was daar wat genuan-
ceerder over: voor de camera van RTV Utrecht gaf hij aan dat de VVD Vianen voor een zelfstandig 
Vianen was, maar als dat niet !anger haalbaar zou blijken, diende op te gaan in een nieuwe gemeente 
Vijfheerenlanden, deel uitmakend van de provincie Utrecht. Er kwamen studies, bewonersavonden, 
e-debatten en rapporten. En we spraken met inwoners. Collega Nieuwenhuis en ik kennen door al 
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onze activiteiten in de sport, bedrijfsleven en lokale politiek heel veel van onze inwoners en we spra-
ken daar veelvuldig mee. In de sportkantine, tijdens ondernemersbijeenkomsten, in de supermarkt, 
op de Voorstraat. Veel mensen wilden er graag over praten. Wat me uit die gesprekken, maar ook 
tijdens de meeste bewonersavonden, vooral opviel was hoe genuanceerd de meeste inwoners er in 
stonden. Die inwoners volgden het debat geInteresseerd en vormden zich er ook een mening over. 
Uiteraard, er waren een paar emotionele reacties die nog steeds ageerden tegen de eerdere ge-
meentelijke en provinciale herindelingen maar bij de meeste inwoners bleken de rationele argumen-
ten de boventoon te voeren. Er komt steeds meer op de gemeenten af, de bestuurskracht van de 
gemeente baart zorgen en gezien de landelijke en regionale ontwikkelingen is verdere schaalvergro-
ting onvermijdelijk. Ze begrepen het dus heel goed. Overigens werden de meeste gesprekken afge-
sloten met een welgemeend "Sterkte, ik ben blij dat ik de beslissing niet hoef te nemen maar daar 
hebben we jullie dan ook voor ingehuurd." En zo is het uiteraard ook. Een referendum? Wij hebben 
er nooit iets over gehoord. Een puntje van zorg was er wel voor het wellicht wat reactionaire gehalte 
van de twee andere gemeenten waarmee wij weleens een paar stappen achteruit zouden kunnen 
gaan zetten. Mijn reactie was dan steevast: ga vooral stemmen en dan bij voorkeur op de enige echt 
progressieve partij die er nog is, de VVD. En dan is het zover. Zoals het er naar uitziet, beslissen we 
hier vanavond over het opgaan van de gemeente Vianen in de nieuw te vormen gemeente Vijfhee-
renlanden. Een naam overigens die vanmiddag nog door het programma Word op mijn computer als 
"niet bestaand woord" werd aangegeven. Dat dat maar snel mag veranderen. Na het verschijnen van 
de rapporten van Berenschot was het voor de VVD Vianen duidelijk dat we moesten streven naar die 
nieuwe gemeente. Ook hier in de raad hebben we daar herhaaldelijk stevig voor gepleit en het zal 
dan ook weinig verrassend zijn dat we in kunnen stemmen met het betreffende raadsvoorstel. Het 
voorliggende rapport van CodeSamen "Richting Vijfheerenlanden" heeft de VVD Vianen vooral in die 
overtuiging gesterkt. Er zijn geen belemmeringen en alle kansen om te komen tot een prachtige ge-
meente met vitale kernen, een grote economische potentie en volop ontwikkelingskansen op toeris-
tisch en recreatief gebied. Een professionele gemeente bovendien die de voorliggende uitdagingen 
aan kan en invloedrijk is in de omgeving. Dat die kansen en invloed het best tot zijn recht komen in 
de provincie Utrecht was voor de VVD al vanaf het begin duidelijk. Niet voor niets heeft de VVD, ge-
steund door D66, het initiatief genomen tot een raadsbreed aangenomen motie waarin de voorkeur 
voor Utrecht duidelijk werd uitgesproken. Tot nu toe de succesvolste VVD motie van deze raadsperi-
ode mag ik wel zeggen. Volle kracht vooruit dus wat de VVD Vianen betreft, op naar de nieuwe ge-
meente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht. Op naar de Arhi-procedure dus en als die procedu-
re net zo snel verloopt als het achterliggende traject -het is tenslotte nog geen twee jaar geleden dat 
Vianen in het rapport Schutte in een bijzin genoemd werd- dan is wellicht die streefdatum 1 januari 
2018 haalbaar. Wellicht, zeg ik. Gezien het gekrakeel dat is ontstaan in Zuid-Holland door de even-
tuele herindeling naar Utrecht kan het vervolg weleens wat minder soepel verlopen. Een aantal 
overheidsinstanties vond het nodig ons, maar vooral de andere twee gemeenten, te bestoken met 
negatieve adviezen en dreigementen bij een overstap naar de provincie Utrecht. Ook inwoners van 
de beide gemeenten hebben zich niet onbetuigd gelaten en pleiten op emotionele gronden voor een 
keuze voor Zuid-Holland. Het schijnt de besluitvorming in Zederik en Leerdam te beinvloeden en dat 
is, hoewel begrijpelijk, jammer omdat het wellicht het tempo uit het proces haalt. Een eensluidende 
keuze zou het voor minister en parlement bij de uiteindelijke beslissing makkelijker maken. Er zal nu 
ongetwijfeld wat meer lobbywerk in Den Haag nodig zijn en daar roep ik de collega's bij deze dan ook 
toe op. Toch een voordeel als je deel uitmaakt van een landelijke partij zou ik zeggen. Zoals gezegd, 
de VVD Vianen stemt in met het raadsvoorstel te komen tot een nieuwe gemeente Vijfheerenlanden 
en zal daarbij de voorkeur uitspreken voor de provincie Utrecht. Op naar de nieuwe gemeente Vijf-
heerenlanden, op naar een mooie gezamenlijke toekomst! 

Vervolgens is het woord aan de heer De Groot die het standpunt namens D66 als volgt verwoordt: 
"Nadat de commissie Schutte haar advies heeft uitgebracht is er nogal wat gebeurd. lk ga hier geen 
opsomming geven van de diverse activiteiten die geleid hebben tot het rapport van CodeSamen. Van 
belang is wel om de drie rapporten van Berenschot te benoemen want die hebben uiteindelijk geleid 
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tot de opdracht om een haalbaarheidsonderzoek in te stellen. Dat haalbaarheidsonderzoek is 
uitgevoerd door de firma CodeSamen en het eindrapport voldoet naar de mening van 066 aan de 
opdracht en is duidelijk in de conclusie te weten: er zijn geen belemmeringen voor een fusie tussen 
de gemeenten Zederik, Leerdam en Vianen. De colleges van de drie gemeenten hebben unaniem 
deze conclusie overgenomen en tevens de voorkeur uitgesproken voor de provincie Utrecht waarin 
de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden dan komt te liggen. Een en ander is verwoord en vastgelegd in 
het voorliggende raadsvoorstel "Herindeling V ijfheerenlanden". D66 is positief over het proces dat is 
doorlopen en complimenteert eenieder die daar aan bijgedragen heeft. Is nu alles goed verlopen? 
Nee, wat naar onze mening niet goed is gegaan, is de Klankbordgroep. Wellicht zijn de verwachtingen 
van de leden van de Klankbordgroep te hoog gespannen geweest. Maar duidelijk is dat als je niets 
naar de Klankbordgroep toebrengt er ook geen klank komt. Met andere woorden: de invloed en de 
betrokkenheid van de Klankbordgroep is niet goed geweest. Politiek correct zou ik nu eigenlijk 
moeten zeggen, zou voor verbetering in aanmerking komen. Wellicht toch goed om ééri voorbeeld te 
geven hoe dingen fout kunnen lopen. Tijdens de laatste vergadering op 2 november 2015 werd de 
Klankbordgroep verzocht te reageren op drie verslagen van de vergaderingen van de Stuurgroep die 
op 9 september, 16 september 2015 en 13 oktober 2015 hadden plaats gevonden. Daarmee neem je 
de Klank- groep toch niet serieus en geef je als stuurgroep niet een positief signaal af richting de 
Klankbord- groep. Jammer en een gemiste kans. Ook op 2 november 2015 is gesproken over hoe een 
en ander verbeterd zou kunnen worden. De grote lijn is wel dat de gemeenteraden meer en recht-
streeks betrokken dienen te worden bij het fusieproces en na uitvoerige discussie werd de stuurgroep 
verzocht om contact op te nemen met gemeenten waar een fusieproces al heeft plaatsgevonden. Wij 
hoeven toch niet opnieuw het wiel uit te vinden? Om een nieuwe werkwijze mogelijk te maken heeft 
de Klankbordgroep zich per vandaag opgeheven en geeft daarmee het signaal af dat draagvlak en 
betrokkenheid zeer belangrijke middelen zijn om de fusie en de integratie van de drie gemeenten tot 
een succes te maken. D66 onderschrijft deze zienswijze en ter ondersteuning dienen wij een rnotie 
in." Deze motie luidt als volgt: 

"De gemeenteraad van Vianen, in vergadering bijeen op 10 november 2015, sprekend over de nieuwe 
gemeente Vijiheerenlanden; 

overwegende dat: 
• de gemeenteraden van Zederik, Leerdam en Vianen zullen instemmen met het raadsvoorstel 

"Herindeling Villheerenlanden"; 
• er een Arhi procedure wordt opgestart; 
• de betrokkenheid en de invloed van de gemeenteroad in het proces von herindeling optimaal dient 

te zijn; 

besluit: 
• het college op te dragen om de gemeenterood von Vionen een proceduremodel voor te stellen om 

de invloed en de betrokkenheid van de road in de periode tot de doadwerkelijke herindeling zo 
optimaal mogelijk te loten z ijn." 

De heer De Groot vervolgt zij bijdrage als volgt: 
"Om met de woorden van één van onze ter zake kundige leden te spreken, wij gunnen Vianen de 
fusie en de aansluiting bij de provincie Utrecht. Met die keuze ontstaan er twee pijlers die volgens 
D66 noodzakelijk zijn voor de toekomst. Pijlers die voor de toekomstige nieuwe gemeente 
Vijfheerenlanden essentieel zijn. Als eerste pijler de investering en de verbetering in de lokale 
organisatie én bestuur. lk breng nog even in herinnering dat het rapport Berenschot duidelijk aangaf 
dat er een kwalitatieve verbetering in de organisatie, bestuur en gemeenteraad noodzakelijk werd 
geacht. De fusie tussen de gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen kan dit zeker mogelijk maken. En 
als tweede pijler: de aansluiting bij een sterke regio met een aantrekkelijke leefomgeving en een goed 
vestigingsklimaat. Weet dat de provincie Utrecht de meest competitieve regio van Europa in 2014 
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was. Tevens zijn er diverse speerpunten op de agenda van Provinciale Staten geplaatst. lk noem 
onder meer het stimuleren van leefbaarheid en regionale economie van het landelijk gebied, inclusief 
kleine kernen. Dit is zeker voor Vijfheerenlanden met veel kleine kernen een belangrijk thema. Als 
Vijfheerenlanden zich niet bij de provincie Utrecht aansluit, kun je de vraag stellen of een fusie nog 
wel gewenst is. De door ons genoemde pijlers dienen allebei als een stevige basis voor de toekomst 
van Vijfheerenlanden. Als één van de twee pijlers niet gerealiseerd wordt, is de zaak in onbalans. Dus 
is de voorkeur van de provinciekeuze Utrecht in onze ogen net zo belangrijk als de fusie zelf. Indien 
één van de gemeenteraden niet voor de provincie Utrecht kiest, wil D66 de colleges van Leerdam, 
Zederik en Vianen oproepen alles op alles te zetten om toch aan te sluiten bij Utrecht. Ter afronding 
de conclusie. Na een ledenraadpleging van onze leden in alle drie de gemeenten kunnen wij u melden 
dat D66 positief is over het raadsvoorstel "Herindeling V ijfheerenlanden" wat nu aangeboden is en 
vóór de fusie zal stemmen en tevens aangeven dat haar voorkeur voor wat betreft de provinciekeuze 
Utrecht zal zijn. Ook de beoogde datum van 1 januari 2018 heeft onze steun en voorkeur. Rest ons om 
alle partijen veel succes te wensen bij het fusie- en integratieproces." 

Tot slot is het woord aan de heer Scheringa. Zijn bijdrage is als volgt: 
"Het is nog maar twe jaar geleden dat CDA Vianen een verkiezingsprogramma schreef waarin stond 
dat wij voor een zelfstandige gemeente V ianen zijn. Dat was in november 2013 ter voorbereiding op 
de gemeenteraadsverkiezing in maart 2014. Een standpunt overigens dat door de meeste politieke 
partijen van Vianen werd ingenomen. We hadden net uitvoerig ons 750 jarig bestaan als vrijstad 
V ianen gevierd en waren en zijn trots op onze gemeente. Toen begin 2014 de eindrapportage ver-
scheen van de Commissie Bestuurlijke Vormgeving Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, ofwel de 
commissie Schutte, startte de discussie rond een mogelijke herindeling van V ianen met Leerdam en 
Zederik. De commissie Schutte was daar heel duidelijk in getuige het volgende citaat : "De rol en 
positie van Vianen kan niet buiten beschouwing worden gelaten om een robuuste en toekomst - 
bestendige gemeente Vijfheerenlanden te vormen". De gemeenteraad besloot om bureau 
Berenschot in te schakelen. Dit bureau werd gevraagd antwoord te geven op de vraag : "Bij welke 
bestuurlijke vorm is de gemeenschap van de gemeente Vianen in de toekomst het meest gebaat?". 
Bij dit onderzoek is in grote mate de bevolking betrokken geweest middels e-debatten en een uit-
gebreide enquéte. Die debatten vonden plaats in alle kernen. Als politieke partij CDA Vianen hebben 
wij gedurende de periode van dit onderzoek ook regelmatig onze leden van de ontwikkelingen op de 
hoogte gehouden en hen geconsulteerd. In juli 2014 resulteerde het onderzoek van bureau 
Berenschot tot een rapport onder de naam "Strategische verkenning bestuurlijke toekomst gemeente 
Vianen". Een belangrijke conclusie was dat "een herindeling Vijfheerenlanden een logische en in 
zekere mate gedragen ontwikkelingslijn is". Dat "in zekere mate gedragen" bleek wel uit het feit dat 
de meerderheid van de inwoners eigenlijk het liefst toch zelfstandig wilde blijven uit hoofdzakelijk 
emotionele overwegingen. Ook CDA V ianen was nog niet toe aan een herindeling. Vervolgens wilde 
de gemeenteraad een vervolgonderzoek met betrekking tot de bestuurskracht. Deze werd eveneens 
uitgevoerd door het bureau Berenschot. In januari 2015 verscheen het rapport "Haalbaarheids-
onderzoek bestuurlijke zelfstandigheid". Eén van de conclusie was "herindeling geeft de beste en 
meest duurzame impuls aan de bestuurskracht". In de raadsvergadering van 27 januari 2015 werd 
door de gemeenteraad in meerderheid besloten dat het nu tijd was om een haalbaarheidsonderzoek 
Vijfheerenlanden te starten. CDA Vianen vond het toen nog te vroeg voor zo'n onderzoek maar heeft 
aangegeven uiteraard hieraan coöperatief mee te zullen werken. Dit onderzoek werd uitgevoerd door 
het bureau CodeSamen. Op 21 september 2015 verscheen het rapport van CodeSamen onder de 
naam "Richting Vijheerenlanden". Een belangrijke conclusie is "als de gemeenten Leerdam, Vianen 
en Zederik besluiten samen verder te gaan, ontstaat er een krachtige, middelgrote gemeente met 
ongeveer 53.000 inwoners. Die gemeente kan goed voor de belangen van de eigen burgers opkomen 
en is bestuurlijk een krachtige partner". In de afgelopen weken hebben de fractieleden, het bestuur 
en de leden van CDA Vianen alle ontwikkelingen in de laatste twee jaar nauwkeurig geëvalueerd. Ook 
hebben we op 4 november 2015 op de markt aan de Voorstraat enkele honderden inwoners naar hun 
mening gevraagd. Hier was de meerderheid voor een fusie met Leerdam en Zederik in de provincie 
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Utrecht. Op een extra ledenvergadering van CDA Vianen op 4 november 2015 hebben de leden en 
het bestuur de fractie geadviseerd te stemmen voor een tusie met Leerdam en Zederik en hun 
voorkeur uitgesproken voor de provincie Utrecht. De drie fractieleden hebben vervolgens op vrijdag 6 
november 2015 unaniem besloten te stemmen voor een herindeling met Leerdam en Zederik . Wij 
willen niet verhullen dat we dat toch met spijt doen. Wij hadden hever een zelfstandig Vianen gehou 
den. Echter, ook voor ons was leidend de vraag : wat is, ook op lange termijn, het beste voor de 
inwoners van Vianen? Na ampele overwegingen zijn we tot de conclusie gekomen dat dit toch het 
beste bereikt kan worden met deze herindeling. Ten aanzien van de provinciekeuze schat ik in dat die 
keuze voor Vianen niet zo moeilijk is. Immers, die keuze heeft de gemeenraad van Vianen in 1997 al 
gemaakt. Dit leidde tot een overgang naar Utrecht in 2002. Op 27 januari 2015 heeft de gemeente-
raad van Vianen unaniem een motie van de VVD en D66 aangenomen waarin, na een eventuele fusie, 
gekozen wordt voor de provincie Utrecht. Ook uit de rapporten van Berenschot en CodeSamen blijkt 
dat de keuze voor Utrecht verreweg de beste is. Wel is duidelijk dat met de provincie Utrecht nog veel 
gesproken moet gaan worden over hoe is om te gaan met alle verbonden partijen en samenwerkings-
verbanden. Tenslotte, nog enkele opmerkingen ter afsluiting van dit betoog. Het ziet er naar uit dat 
we vanavond gaan besluiten voor een herindeling met Leerdam en Zederik in de provincie Utrecht. 
De beoogde fusiedatum is 1 januari 2018. Dat vereist een strakke planning en veel discipline bij de 
uitwerking ervan. CDA V ianen vraagt vooral om er zorg voor te dragen dat de bevolking de komende 
jaren goed ge .informeerd blijft bij dit proces. Immers, het risico bij het opgaan in een grotere 
gemeente is dat de afstand tussen het bestuur en de inwoners zo groot wordt dat het draagvlak voor 
de fusie gaat afnemen. Dat moeten we zien te voorkomen. Met andere woorden: de meerwaarde van 
de fusie voor de inwoners van Everdingen, Hagestein, Vianen en Zijderveld moet duidelijk zijn en 
blijven. Wellicht is het een optic om bijvoorbeeld ieder halfjaar een informatieavond voor de inwo-
ners te organiseren om hen dan bij te praten. Graag een reactie van het college hierop. Voor het 
college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad liggen flinke uitdagingen waar het het 
grote aantal samenwerkingsverbanden betreft. Vragen over wat we zelf gaan doen en of we met 
andere partijen gaan samenwerken, hebben een grote impact op onder andere de financier). CDA 
Vianen spoort het college aan daarover bij de gemeenteraad goed en tijdig met voorstellen te komen. 

De voorzitter stelt vast, dat hiemee een einde is gekomen aan de eerste termijn. Hij uit veel waar-
dering en respect voor de bijdragen van de raadsfracties die inhoudvol waren en gevoed ook door 
emotie. De voorzitter complimenteert de raadsleden verder met de bestuurskracht die wordt 
getoond. U geeft op een prachtige manier aan hoe u de toekomst ziet. Allemaal met een eigen 
kleuring en met belangrijke maar ook kritische kanttekeningen. De voorzitter stelt tevens tot zijn 
genoegen vast dat alle raadsfracties melding hebben gedaan over de wijze waarop zij hun achterban 
hebben betrokken, De raadsleden hebben hiermee werk gemaakt van hun taak als volksvertegen-
woordiger. Juist in dit fusietraject is draagvlak een belangrijk thema. Hoewel geen referendum is 
gehouden, stelt de voorzitter dat de vorm van raadpleging minder van belang is en spreekt zijn 
waardering uit voor de wijze waarop de raad hier vorm aan heeft gegeven. 
In reactie op de bijdragen van de fracties richt de voorzitter zich eerst tot de Stem van Vianen. De 
fractie is kritisch op een aantal punten. Mevrouw De Liefde heeft op een gedetailleerde manier 
verwoord op welke wijze zij het proces heeft beleefd en daarbij aangegeven dat zij op een aantal 
punten van mening is dat het proces niet goed is verlopen. De voorzitter betreurt dat mevrouw De 
Liefde dit zo heeft ervaren en denkt dat met overtuiging is getracht om in openheid en betrokkenheid 
de stappen goed te maken. Helaas heeft deze aanpak niet kunnen leien tot de goedkeuring van 
mevrouw De Liefde. 
Naar aanleiding van de vraag van de ChristenUnie inzake het vervolgproces wijst de voorzitter op 
beslispunt 7 van het raadsbesluit. Hierin is al een aantal vervolgstappen opgenomen. De voorzitter 
wijst daarbij expliciet op de tekst die in de onderdelen A, B en C is opgenomen en die als uitgangs-
punt hebben dat het college in samenspraak met de raad invulling geeft aan de vervolgstappen. 
Vervolgens refereert de voorzitter aan de motie van D66 en stelt dat het inderdaad van belang is om 
te komen tot een werkwijze die maximale betrokkenheid van de raad garandeert. In die zin is de 
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werking van de Klankbordgroep een bewijs dat het zo niet moet. De voorzitter denkt dat ook dat het 
goed is om te komen tot een proceduremodel voor het vervolgproces voor tal van zaken waarbij de 
gemeenteraden betrokken moeten worden. Een dergelijk model is in deze fase nog niet beschikbaar 
maar zou zaken kunnen bevatten aan hoe je vorm geeft aan het kernenbeleid. De voorzitter zegt toe 
dat hij er nauwlettend op toe zal zien dat er een procedure model komt en beveelt de motie dan ook 
aan. 
Als het gaat om de ambtelijke organisatie meldt de voorzitter dat de organisatie snakt naar samen-
werking. Op sommige punten vindt nu al samenwerking plaats op het gebied van kennis en het 
verkennen van nieuwe onderwerpen. Zoals opgenomen bij beslispunt 7 is voor de fusie van ambte-
lijke organisatie de organisatie- en bestuursfilosofie van belang. De voorzitter geeft vervolgens aan 
dat hij zich kan voorstellen dat in het proceduremodel tevens de wisselwerking met bevolking, 
bedrijven en verenigingen is opgenomen. In dat kader wordt benadrukt, dat het van belang is om ook 
voor het vervolg samen op te trekken zodat er draagvlak is niet alleen in de voorbereiding maar 
tevens in het bestaansrecht. 
De voorzitter sluit zich vervolgens aan bij de kritische toon die de PvdA heeft aangeslagen over een 
aantal gemeenschappelijke regelingen dat voor hun beurt heeft gesproken. Hij is van mening dat met 
name een aantal brieven dat de raad heeft ontvangen te prematuur en niet aan de orde zijn. Het had 
de betreffende partijen gesierd wanneer men de rust en tijd had genomen om de verschillende 
rapporten te lezen. Duidelijk is dat zowel het aangaan van een gemeenschappelijke regeling als ook 
het ontvlechten daarvan een lastige situatie is. De gemeenteraden zijn zich daar heel goed bewust 
van. Als de raden een makkelijk proces hadden willen kiezen hadden ze er voor gekozen om zelf-
standig te blijven. De raden kiezen echter voor een route voor de toekomst en dat betekent dat 
gesprekken worden aangegaan met de partners die nodig zijn. De voorzitter benadrukt vervolgens 
dat hoewel de gemeenteraden weliswaar een voorkeur voor een provincie uitspreken dit besluit niet 
aan de gemeenteraad of het college is. Uiteraard zullen de voorkeuren wel zwaar wegen bij de 
beslissing die bij gewaardeerde partners bij andere overheden wordt genomen. 
De voorzitter dankt de heer Den Hertog voor de wijze waarop hij iedereen heeft meegenomen in de 
geschiedenis en op welke manier daar lering uit kan worden getrokken. 
In reactie op de bijdrage van Lokaal Alert wijst de voorzitter op de motie van D66 mar merkt daarbij 
op dat de raad ook zonder de motie een proceduremodel tegemoet kan zien. Het komende proces is 
er ééri om samen te doorlopen. Op welke manier dit concreet wordt ingevuld, wordt opgenomen in 
het proceduremodel. 
Richting de VVD spreekt de voorzitter zijn waardering uit voor de directheid waarmee de VVD vanaf 
het begin van het traject de keuze heeft bepaald. Deze heldere lijn is van belang voor het draagvlak. 
Naar aanleiding van de bijdrage van D66 meldt de voorzitter dat hij al een aantal vragen heeft 
beantwoord als het gaat om de Klankbordgroep de consultatie en wijze van samenwerking met de 
raad. De voorzitter acht het daarbij van belang, dat niet opnieuwe het wiel moet worden uitgevon-
den en stelt dat zeker als het gaat om de Klankbordgroep en daarmee de wijze waarop raadsleden 
warden betrokken ook veel kan worden opgestoken van het vorige proces. De sterke voorkeur die 
D66 heeft uitgesproken voor de provincie Utrecht laat de voorzitter bij D66. 
Tot slot is er een compliment voor het CDA als het gaat om de wijze waarop de fractie gezamenlijk de 
worsteling heeft doorgemaakt en uiteindelijk tot een afweging is gekomen. 

De heer Nieuwenhuis informeert of hij de reactie van de voorzitter met betrekking tot het procedure-
model als toezegging kan zien. 

De voorzitter bevestigt dat dit het geval is. 

De heer Van Montfoort meldt dat de PvdA de motie van D66 kan steunen. De PvdA zou daarbij wel 
mee willen geven dat de fractie graag ziet dat de rol van de griffier ook een plek krijgt in de motie. 
Het besluit zou daarmee worden: "het college, in overleg met de griffier, op te willen dragen om de 
gemeenteraad van Vianen een proceduremodel voor te stellen om de invloed en de betrokkenheid 
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van de raad in de periode tot de daadwerkelijk herindeling zo optimaal mogelijk te laten zijn." 

Mevrouw De Liefde dankt de voorzitter voor zijn reactie. Naar aanleiding van de motie is de vraag 
aan D66 of zij in de motie niet alleen wil inzetten op de betrokkenheid van de raad maar ook op de 
betrokkenheid van de inwoners, forumleden en fractieondersteuners om op die manier meer trans-
parantie te realiseren. 

De heer Scheringa merkt op dat hij in zijn bijdrage ook de mening van het college heeft gevraagd over 
de mogelijkheid om ieder halfjaar door middel van een informatieavond de bevolking te betrekken. 
Dat is dan ook de reden dat het CDA graag zou zien dat de motie niet alleen de betrokkenheid richting 
de raad maar ook richting de bevoking betreft. Dat laatste is net zo belangrijk. Verder stelt de heer 
Scheringa dat deze motie niet alleen in Vianen maar in alle drie de gemeenteraden aangenomen zou 
moeten worden. Tot slot meldt de heer Scheringa dat het woord "proceduremodel" geen Nederlands 
woord is en in dit zin voor interpretatie vatbaar is. Verzoek aan de indieners van de motie is om daar 
op in te gaan. 

De heer Van der Velden stelt dat de motie van D66 behelst wat Lokaal Alert in eerste termijn heeft 
gevraagd met betrekking tot de betrokkenheid van de raad. Wanneer D66 de motie handhaaft, kan 
deze rekenen op de steun van Lokaal Alert. 

Mevrouw Kamstra dankt de voorzitter voor de beantwoording. Als het gaat om de motie van D66 
heeft zij via Twitter al vernomen dat deze in Zederik al is overgenomen. De ChristenUnie kan de motie 
ook steunen. Het is goed als de raad optimaal betrokken blijft. De fractie zou daarnaast de aanpassing 
die de PvdA zojuist heeft voorgesteld inzake de toevoeging van de griffier van harte toejuichen. 

De heer Den Hertog wijst op de afspraak die de Klankbordgroep heeft gemaakt met betrekking tot de 
voorliggende motie. Het is goed als hier de tekst over de griffier aan wordt toegevoegd. De heer Den 
Hertog richt zich vervolgens tot mevrouw De Liefde. Hij heeft het idee,dat mevrouw De Liefde onvol-
doende vooruitkijkt. Daar mevrouw De Liefde pas recent raadslid is en voor zichzelf is begonnen, 
roept de heer Den Hertog haar op om goed in de spiegel te kijken. De heer Den Hertog zou graag zien 
dat het voorliggende raadsvoorstel unaniem wordt aangenomen want het gaat hier om de toekomst 
van de inwoners van Vianen. In dat kader wijst de heer Den Hertog op de signalen die mevrouw De 
Liefde ontvangt en stelt dat wanneer zij deze signalen juist interpreteert zij niet anders dan kan in-
stemmen met het raadsvoorstel. Tot slot roept de heer Den Hertog de totale raad op om als krachtige 
raad door te gaan tot 1 januari 2018 onder het motto "hand in hand, kameraden, op naar de 
herindeling". 

De heer De Groot daagt het college uit om inspirerend om te gaan, metniet alleen het nieuwe 
Nederlandse woord proceduremodel, maar tevens met de invulling daarvan. Naar aanleiding van het 
verzoek om ook de inwoners van Vianen te betrekken, wijst de heer De Groot op de volksvertegen-
woordigende rol die de raad heeft. Daarnaast wordt gewezen op de beantwoording van de voorzitter 
van zojuist, die aangaf dat ook anderen worden betrokken om ook draagvlak te behouden in het 
bestaansrecht van de nieuwe gemeente. Als het college besluit om in het proceduremodel ook 
andere partijen te betrekken, wordt voldaan aan de oproep die hiertoe is gedaan. D66 handhaaft de 
motie en dient een schorsingsvoorstel in om tegemoet te kunnen komen aan het verzoek tot aanpas-
sing van de tekst. 

Mevrouw De Liefde wijst op haar verzoek om ook forumleden en fractieondersteuners op te nemen 
in de motie. 

De heer De Groot geeft nog eens aan dat hij deze vraag bij het college c.q. de colleges heeft neer-
gelegd om hier met een voorstel te komen. Uiteraard mogen alle stakeholders betrokken worden 
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maar 066 laat het aan de colleges om daarmee wel of niet te komen. De heer De Groot merkt op dat 
het er uiteindelijk om gaat de betrokkenheid van de hele gemeenschap, vertegenwoordigd door de 
raad, vorm te geven in een proceduremodel. 

De voorzitter schorst de vergadering voor 10 minuten. 

De heer De Groot meldt dat er overleg is geweest met de griffier en de PvdA over het tekstvoorstel 
van de PvdA. Hierbij is gekeken naar de mogelijkheden. Verzoek is om de heer Van Montfoort het 
woord te geven zodat hij een toelichting kan geven op de bevindingen. 

De heer Van Montfoort merkt op dat door de opdracht volgens de huidige motie aan het college te 
geven zowel raad, college, ambtelijke organisatie als griffier worden betrokken. Daar de griffier de 
ambtelijke ondersteuning van de raad is, is hij indirect betrokken in deze motie. Een punt van aan-
dacht is in dat geval een kwantitatief capaciteitsprobleem bij de griffier. De PvdA kan zich vinden in de 
huidige tekst van de motie. 

De heer De Groot geeft aan dat de motie ongewijzigd gehandhaafd blijft. 

De heer Zevenhuizen begrijpt dat de motie van D66 ook is ingediend in Zederik en wellicht ook in 
Leerdam. Vraag is of deze motie een gevolg is van een afspraak in de Klankbordgroep of een motie 
van D66. 

De heer De Groot meldt dat het hier gaat om een motie van 066, voortkomend uit de laatste verga-
dering van de Klankbordgroep waarin deze wens is geuit. De voorzitter van deze vergadering, de 
burgemeester van de gemeente Leerdam, daagde de Klankbordgroep uit te komen tot een dergelijk 
voorstel. D66 heeft dat verwoord. De heer De Groot heeft begrepen dat de griffier vanochtend, na 
ontvangst van de motie van D66, deze heeft doorgestuurd naar de gemeenten Leerdam en Zederik. 
Wat deze gemeenten met de motie doen, is aan hen. 

De voorzitter meldt dat de motie van D66 na beslispunt 7 in stemming wordt gebracht. 

De vergadering wordt geschorst tot 22,20 uur. 

5.	BESLUITVORMING OVER HET RAADSVOORSTEL "HERINDELING VIJFHEERENLANDEN" 

De voorzitter stelt voor om de zeven besluitpunten uit het raadsbesluit per besluitpunt door te 
nemen. Voorstel daarbij is ook om bij de besluitpunten 2, 4 en 5 uit te gaan van hoofdelijke stem-
ming. 

Mevrouw De Liefde doet een ordevoorstel om bij alle besluiten over te gaan tot hoofdelijke stem-
ming. Dit ordevoorstel wordt met alleen de stem van de Stem van Vianen voor verworpen. 

Besluit 1: 
Kennis te nemen van het door CodeSamen opgestelde onderzoeksrapport "Richting Vijfheerenlan-
den" van 21 september 2015, alsmede van het standpunt van de gezamenlijke colleges zoals ver-
woord in het raadsvoorstel 
De raad besluit unaniem overeenkomstig besluit 1 van het raadsbesluit. 

Besluit 2: 
Tot herindeling van de gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik tot een nieuw te vormen gemeente 
Vijfheerenlanden over te gaan en het college opdracht te geven een verzoek in te dienen bij de 
provincie(s) tot de start van een Arhi-procedure  
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Voorafgaand aan de hoofdelijke stemming gaat mevrouw De Liefde over tot de volgende stemverkla-
ring: "De Stem van Vianen roept de bestuurders van de provincie(s) op om kritisch te kijken naar de 
rapporten op basis waarvan de drie gemeenteraden een besluit nemen." 
De hoofdelijke stemming is als volgt verlopen: 
Vóór:	de raadsleden Nieuwenhuis, Kamstra, De Jong, Scheringa, Den Hertog, De Leeuw, 

Van Montfoort, Kroon, Schoonhoven, Van der Velden, De Groot, Zevenhuizen, Broekx, 
Heestermans, Hendriksen en Van Barneveld 

Tegen:	raadslid De Liefde. 
De raad besluit overeenkomstig besluit 2 van het raadsbesluit. Dit besluit wordt niet gesteund door 
De Stem van Vianen. 

Besluit 3: 
Als streefdatum voor de herindeling te noemen 1 januari 2018. 
Voorafgaand aan de stemming gaat mevrouw De Liefde over tot de volgende stemverklaring: 
"De Stem van Vianen vindt het belangrijk dat de Wet Ahri in alle zorgvuldigheid wordt uitgevoerd. 
Daarom past het noemen van een datum niet in dit proces. De kwaliteit van het onderzoek, de zorg-
vuldigheid, de mogelijkheid om andere zaken te onderzoeken indien dit past bij dit proces worden 
dan onder druk gezet. Dat is niet goed voor de zorgvuldigheid en de ingrijpende gevolgen die dit pro-
ces met zich mee brengt voor onze inwoners, maar ook voor de inwoners van Leerdam en Zederik." 
De raad besluit overeenkomstig besluit 3 van het raadsbesluit. Dit besluit wordt niet gesteund door 
De Stem van Vianen.	 - -- 

Besluit 4: 
Voorkeur uit te spreken voor de provincie Utrecht waarin de nieuw te vormen gemeente Vijfhee-
renlanden komt te liggen. 
De hoofdelijke stemming is als volgt verlopen: 
Vi:515r:	de raadsieden Nieuwenhuis, Kamstra, De Jong, De Liefde, Scheringa, Den Hertog, 

De Leeuw, Van Montfoort, Kroon, Schoonhoven, Van der Velden, De Groot, 
Zevenhuizen, Broekx, Heestermans, Hendriksen en Van Barneveld 

De raad besluit unaniem overeenkomstig besluit 4 van het raadsbesluit. 

Besluit 5: 
Voorkeur uit te spreken voor de provincie Zuid-Holland waarin de nieuw te vormen gemeente Vijf-
heerenlanden komt te liggen. 
De hoofdelijke stemming is als volgt verlopen: 
Tegen:	de raadsleden Nieuwenhuis, Kamstra, De Jong, De Liefde, Scheringa, Den Hertog, 

De Leeuw, Van Montfoort, Kroon, Schoonhoven, Van der Velden, De Groot, 
Zevenhuizen, Broekx, Heestermans, Hendriksen en Van Barneveid 

De raad verwerpt besluit 5 unaniem. 

Besluit 6: 
Het college opdracht te geven om samen met de colleges van Leerdam en Zederik Provinciale 
Staten van Utrecht en Zuid-Holland te verzoeken om in samenwerking met de gemeenten 
Leerdam, Vianen en Zederik een herindelingsprocedure te starten met als doel een herindeling 
van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik tot de gemeente Vijfheerenlanden. 
Voorafgaand aan de stemming gaat mevrouw De Liefde over tot de volgende stemverklaring: 
"Op basis van de voorliggende rapporten Strategische verkenning bestuurlijke toekomst gemeente 
Vianen, strategisch onderzoek bestuurskracht gemeente Vianen en CodeSamen zijn wij er niet van 
overtuigd dat samengaan met de gemeenten Zederik en Leerdam goed is voor de inwoners van 
Everdingen, Hagestein, Hoef en Haag, Vianen en Zijderveld." 
De raad besluit overeenkomstig besluit 6 van het raadsbesluit. Dit besluit wordt niet gesteund door 
De Stem van Vianen.
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Besluit 7: 
Het college opdracht te geven tot: 
A. Het in samenspraak met de raad opstellen van een toekomstvisie voor de nieuwe gemeente 

waarbij recht wordt gedaan aan de huidige en afzonderlijke toekomstvisies van de drie ge-
meenten zoals verwoord in het rapport van CodeSa men. 

B. Het in samenspraak met de raad opstellen van een modern kernenbeleid, waarbij de vitaliteit 
van onze dorpen geborgd blijft en waarbij de zeggenschap van gemeenschappen en van de ge-
meenteraad evenwichtig wordt vormgegeven. 

C. Het in samenspraak met de raad opstellen van een businesscase waarbij aandacht gegeven 
wordt aan: 
• de financiele aandachtspunten als genoemd in paragraaf 4.12 van het rapport "Richting Vijf-

heerenlanden"; 
• het opstellen van een begroting op hoofdlijnen voor de nieuwe gemeente Vijfheerenianden 

waarbij de belangrijkste keuzes, parameters en kaders vooraf aan de drie gemeenteraden 
ter goedkeuring worden voorgelegd; 

• het uitwerken van een organisatie- en besturingsfilosofie en een dienstverleningsconcept 
voor de nieuw te vormen gemeentelijke organisatie die aansluiten op de maatschappelijke 
ontwikkelingen en garant staan voor een moderne, klantgerichte, innovatieve en ook open 
cultuur. Daarbij dient te worden aangegeven met betrekking tot welke nu nog uitbestede ta-
ken mogelijkerwijze een heroverweging gemaakt moet worden. 

D. Het in samenwerking met het Rijk en de provincies starten van gesprekken over de ontvlechting 
uit de wettelijke aan provinciegrenzen gebonden gemeenschappelijke regelingen. 

E. Het op inhoudelijke gronden motiveren van de samenwerkingsverbanden die het best passen op 
het profiel van de nieuwe gemeente 

F. Het in beeld brengen van de frictiekosten die daarbij ontstaan voor de eigen organisatie(s) en de 
samenwerkingsverbanden.  

Voorafgaand aan de stemming gaat mevrouw De Liefde over tot de volgende stemverklaring: 
"Het mag duidelijk zijn dat de Stem van Vianen tegen de voorgenomen herindeling met Leerdam is. 
Wanneer er inderdaad een herindeling komt, dan is het volgens de wet een democratisch gelopen 
proces. Dat wij een tegengeluid laten horen, wil niet zeggen dat we geen constructieve samenwer-
kingspartij zijn. Wij lopen alleen niet zomaar mee. Uiteraard is het van belang om te kijken naar de 
manier van samenwerken, consequenties van de verschillende gemeenschappelijke regelingen voor 
de kwaliteit van het leven van onze inwoners. Wij vinden het wel van belang dat ook de forumleden, 
fractieondersteuners ook bij deze bijeenkomsten worden toegelaten. Juist dit is belangrijk voor het 
democratische proces en de nieuwe cultuur binnen de nieuw te vormen gemeenteraad. Onderschat 
het beiang van een nieuwe cultuur binnen een nieuw te starten gemeenteraad niet, daarom is het 
belangrijk dat ook de forumleden en fractieondersteuners worden meegenomen in dit proces. 
Het is ook van belang, dat onze inwoners worden betrokken worden bij dit proces. Juist dit draagvlak 

creëren is ontzettend nodig. De Stem van Vianen wil een zorgvuldig proces en zal daarin constructief 
meedenken, juist om de inwoners beter te blijven vertegenwoordigen." 
De heer Zevenhuizen gaat over tot de volgende stemverklaring: 
"Wij stemmen vóór en benadrukken dat de VVD het proces enorm transparant en open vond. De 
VVD stelt dat inwoners alle mogelijkheden hebben gehad om in te spreken en de raadsleden te 
spreken." 
De raad besluit unaniem overeenkomstig besluit 7 van het raadsbesluit. 

De voorzitter brengt tot slot de motie van D66 in stemming. 

Motie D66 inzake voortgang nieuwe gemeente Vijfheerenlanden 
De motie intake de voortgang in het proces voor de vorming van een nieuwe gemeente Vijfheeren-
landen wordt unaniem aangenomen.
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SLUITING 

De voorzitter kijkt terug op een bijzondere vergadering waaraan hij met een goed gevoel zal terug-
denken. Een woord van dank is er voor alle raadsleden voor de constructieve en mooie wijze waarop 
de besluitvorming heeft plaatsgevonden. 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur. 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering 
van 15 december 2015, 
de griffier,	 de voorzitter, 

C.J. (Kees) Steehouwer	W.G. (Wim) Groeneweg 
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041.4 
OWNS 

LEERDAR 
gemeente 

Verslag raadsvergadering Leerdam van 10 november 2015 
Aanvang: 19.30 uur 
Sluiting: 22.40 uur 

Aanwezig: M. Houtman (voorzitter), J.C.A. van den Berg (Leerdam2000), J. van Beuzekom (CU), 
A. Bijl (SGP). M. van Genderen (SGP), D. Golverdingen (CDA), N. Gros (Leerdam2000), 
Heijltjes (Leerdam2000), M.E.G.A. Horden-Bloemen (VVD, later), K. Koyuncu (PvdA), A.F.A.M. 
van der Leest (VVD), G. Middelkoop (Leerdam2000), C.S. van 't Pad (PvdA), J.A. van Santen 
(Leerdam2000), Z. Tosun (PvdA), M. de Visser (SGP), M.G. Visser (CDA), T.H. van Weverwijk 
(CDA), H. Wolting (CU); 
Wethouders: A. Bruggeman, A.W. Keppel, W. van der Leij; 
Griffie: 0. Wevers, B.T. de Winter; 

01.0pening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. De agenda wordt conform vast esteld. 

02.Spreekrecht burgers 
Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt. 

03.Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 

04.Debat over het raadsvoorstel nr. 15-00310 "Herinrichting Vijfheerenlanden" 
De heer Van den Berg (L2000): 
Allereerst moet het voorstel niet zijn "in te stemmen met herindeling" maar "in te stemmen met een 
verzoek tot herindeling". In het verkiezingsprogramma van L2000 staat dat de partij pal staat voor de 
autonomie van Leerdam. Dat zou dus betekenen dat L2000 stemt tegen herindeling. Maar er staat ook 
bij dat we voor typisch lokale kwesties moeten zoeken naar typisch lokale oplossingen. Met een 
herindeling kunnen we belangrijke lokale onderwerpen meenemen in het proces om te komen tot een 
herindeling met Zederik en Vianen. L2000 is een lokale partij die staat voor een keuze die gedeeltelijk 
afbreuk doet aan een speerpunt van zijn verkiezingsprogramma. Wij zijn ook een dynamische partij, 
die niet wegkijkt bij soms moeilijke beslissingen. Wij houden altijd het belang van de burger in het ;Dog. 
Volgens het rapport van Code Samen worden de burgers wijzer van een herindeling. Het rapport neigt 
naar een voorkeur voor de provincie Utrecht. Maar hoe persoonlijk is dit? Gelet op de algemene 
belastingdruk, is dat een terechte voorkeur. Misschien heeft Zuid-Hollland te laat gereageerd en laten 
zien dat ze ons graag in de provincie willen houden. Van Utrecht weten we inmiddels dat ze ons er 
graag bij willen hebben. L2000 laat vanavond ieder zijn eigen keus maken. Maar de mooiste toekomst 
voor de burgers van Leerdam zie ik persoonlijk in de Vijfheerenlanden, liggend in de provincie Utrecht. 
Daarover is geen discussie. 
Mevrouw Van 't Pad (PvdA): 
Er moet een belangrijke beslissing worden genomen waar we niet al te gemakkelijk aan voorbij moeten 
gaan. Het is prettig en overzichtelijk om als gemeente te bestaan uit een stad en drie kernen. Als er 
echter vanuit allerlei verschillende geledingen van alles op je afkomt. dan moet je toch iets. Hiermee 
zijn we als Leerdam en de andere gemeenten in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden geconfronteerd. 
De gemeentes zijn al lang met elkaar in gesprek over de vraag hoe we dit gebied gaan inpassen; gaan 
we één gemeente Alblasserwaard/Vijfheerenlanden maken? Daar zijn al allerlei gedachten over 
geweest, verschillende meningen over geuit en rapporten over verschenen en nu zijn we uiteindelijk 
hier beland. Na al die rapporten, onderzoeken en gesprekken met inwoners en gesprekken onderling 
denk ik dat het erg belangrijk is dat we op dit moment als raad voor deze keuze staan. Want uiteindelijk 
maakt iedere politieke partij voor zichzelf de keuze en we zitten hier allemaal in het belang van onze 
inwoners. We kijken er allemaal naar met onze eigen kleuren, invalshoeken en achtergrond, maar wat 
we met zijn allen gemeen hebben is dat we het niet doen voor onszelf maar juist voor het belang van 
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onze inwoners. De PvdA vindt dat het niet goed is om te kiezen voor de goedkoopste of makkelijkste 
optie maar dat je een waardevolle bijdrage wilt leveren voor je gemeente. Dan gaat het om 
arbeidszekerheid voor mensen creeren , bestaanszekerheid, sociale woningbouw, binding tussen 
mensen. Dat betekent wel dat je als gemeente robuust en stevig en sterk moet staan om al deze 
punten voor je mensen te kunnen verwezenlijken. De vraag is hoe je dat dan doet. Na al die rapporten 
zijn we dus uitgekomen op de combinatie Zederik, Vianen en Leerdam. Qua bevolking, type mensen, 
passen die bij elkaar. Vrij gelijke gemeentes. Natuurlijk zal de ene wat duurder zijn in sommige 
opzichten; de ander heeft, zoals wij, Broekgraaf woningbouwproject. Maar je bent wel allemaal op 
eenzelfde manier met je inwoners bezig. Het is goed om te zien dat je gezamenlijk dezelfde doelen wilt 
nastreven — ook als gemeentes al. Het zal duidelijk zijn dat we voor de herindeling zijn. Dat hebben we 
bij de verkiezingen al aangegeven. We willen een bestuurlijk robuuste eenheid gaan vormen en of dat 
door middel van een herindeling of een ambtelijke fusie zou moeten zijn, als het maar een langdurig 
bestendige vorm zal zijn. Toen kwam ook nog de keuze: Vianen ligt in de provincie Utrecht — hoe ga je 
dat oplossen? Ook daar kan je verschillende argumenten voor aandragen, zoals emotionele 
argumenten duidend op de verbondenheid met de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Maar we blijven 
toch waar we zijn in deze omgeving, ongeacht in welke provincie we liggen. Het is belangrijk dat in de 
provincie ruimte is voor jouw gemeente om ook zijn eigen belangen na te streven; dat de gemeente 
meehelpt, meedenkt; dat de provincie dichtbij is, nabij is; dat er gekeken wordt naar duurzaamheid, 
hoe je het economisch samen kunt oppakken. In die zin zijn we ervan overtuigd dat de gemeente 
Vijfheerenlanden ook beter tot zijn recht kan komen in Utrecht. Als je ook de sociale banden ziet die er 
zijn, zeker ook in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden — veel kinderen gaan in Gorinchem naar school. 
er zitten er ook veel hier maar er gaan er ook naar Culemborg. Als je dan kijkt vanaf het MBO, HBO, de 
universiteit hoeveel van de Leerdamse kinderen zitten niet in Utrecht op school. Je ziet daar zoveel 
mensen naar toe gaan altijd. En ook qua werkgelegenheid — natuurlijk zullen er nog steeds mensen in 
de regio Gorinchem werken — je ziet toch steeds meer mensen in de regio Utrecht aan het werk. Wat 
zou er mooier zijn dan dat met elkaar te kunnen verbinden in een provincie om ook te zorgen dat de 
busverbinding zoals die is op die manier blijft en dat je daar extra aandacht aan zou kunnen besteden 
in de nieuwe provincie. lk denk dat het punt duidelijk is, voorzitter, wij zullen voor deze herindeling en 
voor de provincie Utrecht uitspreken. 
De heer Van Beuzekom (CU): 
Het is vandaag enerzijds een historische dag — we gaan een besluit nemen over de toekomst van 
Leerdam waarbij onze gemeente zijn zelfstandigheid op zal moeten geven — maar daar een stuk 
bestuurskracht voor terugkrijgt en als gemeente veel robuuster wordt. Anderzijds gaat het slechts om 
verandering van een bestuurlijk model, dat in de loop van de eeuwen al vele malen aangepast is. 
Leerdam blijft gewoon op dezelfde plaats liggen. In 1406 wordt voor het eerst geschreven over het 
bestuur van de stad. Vijfheerenlanden moet worden beschouwd als een deel van een overgangsgebied 
tussen het Hollands-Utrechts veengebied en het kleigebied van de Betuwe. Dit gebied is ontgonnen 
tussen 1000 en 1150.Vooral de bisschop van Utrecht speelde hier een belangrijke rol in. In 1256 
werden vele stukken grond tussen Lek en Linge verkocht aan Otto van Gelre. Ook aan de heer van 
Arkel wordt grondgebied verkocht. En dit gebied moest worden beveiligd tegen het water. Vijf heren 
werkten daarbij in 1284 samen: Arkel, Ter Leede, Hagestein, Everdingen en Vianen. Leerdam is in 
later tijden een zelfstandig graafschap. In Franse tijd komt de vraag of het bij Holland hoort. De 
Leerdammers bestrijden dit. Maar er wordt besloten dat de Bataafse Republiek ondeelbaar is en 
daarmee komt een eind aan het probleem. Eerst heet het Departement van de Rijn — en dat zou je 
kunnen vergelijken met nu Gelderland — en later in 1801 wordt het Departement Holland. En sinds die 
tijd. twee eeuwen, hoort het dus bij Holland. Daarvbór hoorde het dus wel bij andere gebieden. Volgens 
Wikipedia spreekt men in onze streek Vijfheerenlands, en ze noemen dat een variant van het Utrechts-
Alblasserwaards. Historisch zijn er dus zowel lijnen met Utrecht als met Holland en Gelderland. Wij 
staan nu voor de beslissing om wel of niet over te gaan tot het samenvoegen van drie gemeenten tot 
een nieuwe gemeente. Daarnaast brengen we een advies uit tot welke provincie deze nieuwe 
gemeente zou moeten behoren. Wij zijn de verkiezingen in 2014 ingegaan met een duidelijk positief 
antwoord op die vraag. Eigenlijk zouden we het liefst zelfstandig blijven maar wij denken dat Leerdam 
op de lange termijn niet bestuurskrachtig genoeg is om de uitdagingen aan te kunnen die op ons 
afkomen. Wij kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid. Vandaar dat wij toch volmondig •ja' zeggen tegen 
de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Wij worden daarin bevestigd door de rapporten die in de loop 
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van de afgelopen jaren verschenen zijn. U kent die rapporten: PWC, Schutte, Berenschot, Code 
Samen. Als we de profielschets van het laatste rapport leggen naast de profielschets 'Leerdam 2030' in 
ons verkiezingsprogramma dan zien we daarin veel overeenkomsten. Daar zijn we als CU Leerdam blij 
mee. We hebben steeds een consistente koers gevaren. We hebben onze kiezers niet voor de gek 
gehouden, dat is evident. Afgaande op de reacties van de Leerdamse bevolking roept herindeling ook 
geen grote problemen op, anders zou het hier vanavond stampvol zijn. De provinciekeuze ligt 
gevoeliger. We hebben in het rapport van Code Samen plusjes en minnetjes gezet. Als we gaan tellen 
komt Utrecht op 10 plusjes. Zuid-Holland komt op 5 plusjes en 5 minnetjes. Dat is duidelijk wat minder. 
De SGP komt tot een totaal andere beoordeling. Zij hebben 12 argumenten voor Zuid-Holland en 2 
voor Utrecht. Onze conclusie is in elk geval dat de SGP het leuk heeft geprobeerd maar de 
argumenten overtuigen ons absoluut niet. Daarom samengevat: dit is aan de ene kant een historische 
dag maar aan de andere kant slechts een verandering van een bestuurlijk model. Wij kiezen voor 
kwaliteit en duurzaamheid en dus voor herindeling — de uitgebrachte rapporten bevestigen die keus. 
Onze achterban heeft ons bij de verkiezingen mandaat gegeven om te kiezen zoals we nu doen. Wij 
kiezen voor de provincie Utrecht op rationele gronden — emoties mogen natuurlijk best een rol spelen. 
maar we denken dat rationele gronden belangrijker zijn. De argumenten van de SGP voor Zuid-Holland 
overtuigen ons echt niet. Er zou m.i. maar éért argument zijn en dat is Feyenoord. Maar dat is zo een 
emotioneel, gevoelsmatig argument. Wij staan volledig achter herindeling en aansluiting bij de 
provincie Utrecht en wij wensen het college wijsheid toe bij de uitwerking. 
Mevrouw Visser (CDA): 
Je kunt je wel eens in een wereld bevinden, in je gedachten, in je overwegingen, die je imaginair kunt 
noemen. U kent waarschijnlijk allemaal de namen van dr. Sherlock Holmes en dr. Watson. Die twee 
waren eens gaan kamperen in een bos. Na een poos werden ze wakker onder de nachtelijke hemel. 
Dr. Holmes zei: "Watson. kijk eens omhoog: wat zie je?" "Ik zie duizenden sterren". "En wat betekent 
dat voor jour. vroeg Holmes. "Ik veronderstel dat dat betekent dat we van alle planeten in de ruimte 
blij mogen zijn dat we hier op aarde wonen. In Gods ogen zijn we maar kleine schepselen maar we 
mogen ervoor gaan om onze zegeningen waard te tonen. In meteorologische zin betekent dit dat we 
morgen een zonnige dag zullen hebben. En, Holmes, wat zegt het jou?" "Beste Watson, het betekent 
dat iemand onze tent gestolen heeft." Als wij nu door de ramen van de werkelijke wereld naar buiten 
zouden kijken, wat zien we dan? lk heb al eens eerder gespeeld met het beeld van de ramen naar 
buiten. En hier geldt het ook weer: uitzicht houden en de blik op de buitenwereld. Mogelijkheden 
ontdekken en gebruiken: uitdagingen aangaan en voor ons is het ook een beetje verschuiven van het 
voeteneind naar het centrum. We hebben het rapport gelezen, we hebben de argumenten gehoord en 
we hebben ze bij wijze van spreken geteld en gewogen. Wij zijn niet over één nacht ijs gegaan. We zijn 
ook niet bang om, wanneer het betrouwbaar is, het ijs op te gaan. Die betrouwbaarheid is overigens 
maar betrekkelijk in dit geval. Het gaat allicht om de vraag: wat zit er eigenlijk in voor ons. "Bestuurlijk 
krachtig om de huidige en toekomstige uitdagingen en opgaven aan te kunnen". Dat is waar we naar 
streven. Al in ons verkiezingsprogramma hebben wij dit aangegeven. Dat openstaan voor nieuwe 
kansen op dit gebied, dat we de toekomst van onze bewoners hoog hebben staan, en dat we beseffen 
dat we op termijn niet meer dezelfde service kunnen geven en kunnen voldoen aan alle verwachtingen 
die men heeft in zijn of haar gemeente. Hierbij hebben we ook aangegeven dat vitale kernen hierbij 
heel belangrijk zijn en dat we willen blijven werken aan ons kernenbeleid. Uit het onderzoek van Code 
Samen blijkt dat er geen belemmeringen zijn voor de gemeentelijke herindeling en dat er zelfs veel 
kansen zijn om de gewenste doelen en opgaven, gesteld aan ons gebied, adequaat te realiseren. En 
we lijken op elkaar. Er liggen verbindingen, inhoudelijk, maatschappelijk en ruimte-maatschappelijk en 
ook onze maatschappelijke opgave is vergelijkbaar. Uiteraard komt dit vanwege de landelijke trend 
maar het zegt ook wel iets over de regio waarin we wonen. In alle drie de individuele gemeentes staan 
we voor opgaven die beter samen te realiseren zijn dan alleen. We lezen in het rapport dat samengaan 
een duurzame, krachtige, effectieve en efficiénte gemeente zal geven. En dat is in het belang van onze 
inwoners. En dat is wat wij. als CDA Leerdam, willen en waar we voor zullen gaan. En dan komt de 
provinciekeuze. Het is goed om te lezen dat wij als gemeente Vijfheerenlanden in beide provincies tot 
voile wasdom kunnen komen. Het is inderdaad zo dat gemeente- en provinciegrenzen maatschappelijk 
steeds minder relevant worden, en zeker in onze positie als uiterst puntje van Zuid-Holland zijn we ons 
daarvan degelijk bewust. We kunnen winkelen, naar het ziekenhuis gaan, werken, ontspannen in 
Utrecht maar ook in Dordrecht. En dat gebeurt ook. Wat zijn provinciegrenzen als je op een driepunt 
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woont? Dan gaat het om economische groei, wat we allemaal willen, innovatie en, heel concreet, de 
nabije aanwezigheid van belangrijke onderwijs- en zorginstellingen. Gisteren hadden wij over dit 
onderwerp een ledenvergadering. Een van onze bestuursleden had een prachtig voorbeeld dat ik u niet 
wil onthouden (toont een kaart van Zuid-Holland). Wie naar Den Haag, het kloppend hart van Zuid-
Holland wil gaan, rijdt daarvoor het handigst via het kloppend hart van Utrecht. De afstand is te groot 
en dat is iets waar wij al jaren tegenaan lopen. Ons standpunt is dat we er vertrouwen in hebben de 
aansluiting bij de provincie Utrecht te realiseren. Wat stellen we nu eigenlijk voor in de Rijnmond-regio? 
Waar liggen we met ons hutje en mutje in de regio? En waar komen onze bewoners eigenlijk vandaan? 
Welke prognoses zijn er voor de toekomst? Allemaal vragen die je kunt beantwoorden door ijverig te 
studeren. Maar de tijd voor studie is voorbij voor ons — we hebben besloten. Op goede gronden. We 
denken er wijs aan te doen om het besluit uit te voeren zo dat mogelijk is op basis van democratische 
regels. Wel willen we u nog het een en ander voorleggen. Een zin uit een wetenschappelijk rapport van 
de Universiteit van Utrecht. Het heeft als titel "Utrecht 2040". Een lezenswaardig rapport overigens. 
Daar wordt bij voorbeeld vermeld op pagina 12 en 13 "Toch zal de groei in de werkgelegenheid 
aanhouden met een gemiddelde van 0,8 per jaar in de periode tot 2020. De werkgelegenheidsgroei ligt 
met dit cijfer op een iets hoger niveau dan de verwachte bevolkingsgroei van 0,5% per jaar." En op 
bladzijde 42: "Het toenemende ruimtegebrek voor bedrijven in de provincie Utrecht kan er wel eens de 
reden van zijn dat bedrijven uit overige delen van de Randstad Utrecht als vestigingsplaats links laten 
liggen." En dat geeft nu aan hoe belangrijk wij zijn voor Utrecht. Wij tellen mee want wij hebben de 
ruimte. Dat zijn nu wel argumenten. En we willen nu eigenlijk niet opnieuw gaan discussieren. Onze tijd 
van discussie is geweest — we weten wat we willen. Onder het motto van de uitspraak 'doe wel en zie 
niet orrf met de blik gericht op de toekomst besluit onze fractie om in te stemmen met dit voorstel tot 
herindeling en onze voorkeur uit te spreken voor de provincie Utrecht. 
De heer De Visser (SGP): 
Voor ons ligt het raadsvoorstel Herindeling Vijfheerenlanden,waarin niet minder dan zeven 
besluitpunten zijn opgenomen en die ook nog eens gelijktijdig voorliggen in de gemeenten Vianen en 
Zederik. Voor ons is dit geen feest. De SGP fractie heeft na het verkennende onderzoek van 
Berenschot een uitgebreide analyse gemaakt van de noodzakelijkheid en wenselijkheid van de 
opschaling van de gemeentelijke overheid. Onze conclusie was toen dat die noodzaak of vooral dat 
Berenschot en anderen werd aangepraat. De noodzaak bestaat voor Leerdam ook nu nog niet. En we 
konden toen dan ook niet over wenselijkheid spreken gezien de grote nadelen die aan opschaling 
verbonden zijn. De SGP-fractie heeft zich op 2 oktober gehouden aan haar verkiezingsprogramma en 
tegen gestemd. We hebben het besluit dat toen genomen is gekarakteriseerd als een fundamenteel 
besluit, om een intentie tot herindeling uit te spreken. De meerderheid van de raad heeft zich achter die 
intentie opgesteld. We staan nu voor nieuwe besluiten die voortbouwen op de besluiten van 2 oktober 
2014. We gaan de discussie die we toentertijd gevoerd hebben niet opnieuw doen. Dat lijkt ons 
bestuurlijk gezien niet de juiste insteek. Gedane zaken nemen geen keer. Onze kritische houding tegen 
herindeling en de zeer beperkte meerwaarde daarvan blijft echter bestaan. Op 2 oktober 2014 hebben 
we aangegeven dat we wel graag verder willen met de gemeente Zederik, als een nuance op de 
tegenstem die we toen hebben uitgebracht. Het haalbaarheidsonderzoek wat nu voorligt van Code 
Samen heeft geen onoverkomelijke vraagstukken aan het licht gebracht. Zoals bij elke fusie zijn er 
diverse hobbels te nemen en volgt er een complex proces van samenvoeging van organisaties, 
ontvlechting, beleidsharmonisatie. Fusie is echter haalbaar. En het rapport constateert een ruime mate 
aan overeenstemming tussen de gemeenten. Alles overwegende zal mijn fractie daarom vanavond 
besluit 2, het verzoek tot herindeling, om de herindeling voor te bereiden bij de provincies, zal mijn 
fractie vanavond steunen. Als fractie willen we hierna ingaan op de kritische succesfactoren van de 
nieuwe gemeente, een vooruitblik. De eerste succesfactor die ik wil noemen. of de gemeente wil gaan 
in het spoor van Gods heilzame geboden. De Here geeft ons in de Bijbel aanwijzingen over de 
innchting van ons persoonlijk leven maar ook over de inrichting van het openbare leven. We zien er 
daarom naar uit dat in de nieuwe gemeente respectvol met de christelijke waarden en normen, die in 
de dorpen en steden aanwezig zijn, wordt omgegaan. De Kerk is al meer dan 600 jaar een constante 
factor in deze streek. De democratie, het rechtssysteem en de economie zijn tot ontwikkeling gekomen 
op basis van christelijke waarden en normen. Ontbreken of vervagen die waarden en normen dan gaan 
deze zaken democratie, het rechtssysteem en economie teloor. En dit is in de westerse wereld goed 
waar te nemen. Laten we daarom dankbaar zijn voor de aanwezigheid van de christelijke 
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gemeenschappen , die koesteren en putten uit eeuwenlange traditie. We zouden ook graag zien dat in 
de nieuwe gemeente een vorm van christelijk ambtsgebed werd ingevoerd. Gehoorzaamheid aan God 
en de zegen van God zijn nauw aan elkaar verbonden. Dat zien we zo vaak in de geschiedenis van de 
Bijbel maar ook in ons eigen leven. Als SGP-fractie wensen we dan ook dat Gods woord in de nieuwe 
gemeente gerespecteerd zal worden en dat we daaruit kunnen putten. De tweede succesfactor. De 
nieuwe gemeente heeft de aanvullende taak de zwakkeren in de samenleving te ondersteunen. 
Aanvullend op de ondersteuning uit families en gemeenschappen. Echter, zoveel mensen hebben 
noden die niet binnen families of gemeenschappen opgelost of gedragen kunnen worden. Of de 
medemensen in de directe omgeving zullen die verantwoordelijkheid niet dragen. Dat is 
betreurenswaardig. In die gevallen heeft de gemeente een taak. De ondersteuning van 
hulpbehoevende mensen is binnen de drie gemeenten op verschillende manieren geregeld. Dat is in 
de eigenheid van de gemeente terug te zien. Echter, de vorming van een nieuwe gemeente vraagt om 
harmonisatie van de verschillende beleidsvelden. Een deze harmonisatie kan onzes inziens tot grote 
persoonlijke problemen en maatschappelijke onrust gaan leiden omdat de aanpak van de nieuwe 
gemeente niet aansluit bij wat de mensen gewend waren. Wat de onderzoekers van Code Samen ook 
niet goed in beeld hebben gebracht zijn de achterstandswijken. Schijnbaar zijn die inmiddels van de 
radar verdwenen. En dat is geen goed teken en daar willen wij hier nadrukkelijk aandacht voor vragen. 
Ten derde zal de nieuwe gemeente zich moeten bewijzen als een goede dienstverlener om daarmee 
relevant te worden voor de burgers en de bedrijven. De grotere afstand moet worden overbrugd. En 
daarom moet worden gezocht naar een goed niveau, zodat de burgers plezierige en persoonlijke 
contacten houden met de gemeente. Dat is essentieel voor een goede interactie. Als de gemeente 
besluiten neemt die minder populair zijn dan zullen die beter geaccepteerd en gedragen worden als er 
een goede dienstverlening tegenover staat. Bedrijven willen op een zakelijke manier benaderd worden. 
Geen enkele ondernemer mag aanleiding hebben om te zeggen dat de gemeente de grootste rem op 
de bedrijfsontwikkeling is. In dit kader vinden wij het belangrijk dat de nieuwe gemeente weer veel 
dienstverlening zelf gaat uitvoeren. Hiervoor is gekwalificeerd personeel nodig. Wij onderstrepen het 
belang van het dienstverleningsconcept zoals dat in besluit 7 wordt genoemd. En de daar genoemde 
heroverweging van de nu nog uitbestede taken zien we met belangstelling tegemoet. De vierde 
succesfactor. De SGP ziet het succes afhankelijk van de provinciekeuze. In lijn met de door ons 
ingediende motie op 2 oktober om de voorkeur uit te spreken voor Zuid-Holland hebben we de 
afgelopen weken onze provinciekeuze opnieuw onderbouwd. U hebt van onze argumenten kunnen 
kennisnemen en derhalve ga ik die niet herhalen. In onze visie is het blijven in Zuid-Holland het beste 
voor de inwoners van Kedichem, Leerdam, Oosterwijk en Schoonrewoerd en is daarmee ééri van de 
succesfactoren. Tussen Kinderdijk en de Diefdijk ligt een uitgestrekt weidegebied waarin de 
veehouderij wordt afgewisseld met dorpen, natuurgebieden en enkele meer stedelijke gebieden langs 
de zuidrand. Dit is een landschappelijke en culturele eenheid. En we vinden het belangrijk dat we als 
bestuur de eeuwenlange samenwerking met vallen en opstaan, zoals overal dat het geval is, 
respecteren en continueren. Dat de portefeuillehouder ons op 2 oktober heeft toegezegd de cultuur in 
deze streek bij de afweging te betrekken wil ik graag dat hij laat zien waar dat in het onderzoek is 
meegenomen. We zijn ook verbaasd dat de colleges zo massief voor Utrecht kiezen. En het bevreemdt 
ons. Blijven in je eigen provincie is zo vanzelfsprekend. Bovendien is het nog erg voor de hand liggend 
dat de derde gemeente, die het laatst aanschuift — ook het intentiebesluit heeft Vianen later genomen 
dan Zederik en Leerdam — dat die laatste gemeente zich bij de twee Zuid-Hollandse gemeenten voegt. 
Daarom zijn we op zoek gegaan naar de achterliggende redenen. De voorstanders van Utrecht 
kunnen nog een bij zichzelf te rade gaan of de volgende overwegingen daarin meespelen, als een 
soort spiegel. Vianen heeft de achterliggende jaren, namelijk vanaf 2002. in Utrecht een flinke 
welkomstpremie ontvangen in de vorm van financiele middelen, subsidies en gebiedsontwikkelingen. 
En dat smaakt naar meer. Je zou kunnen denken aan dat de voorkeur is om Vianen te pleasen. Als 
een soort lokaas of beloning om mee te doen aan herindeling. Of misschien heeft Vianen uitgestraald 
dat dit is opgenomen in de huwelijkse voorwaarden. Het derde waaraan we kunnen denken is dat het 
een vorm van opportunisme is. Opportunisme is voordeel zoeken en kansen los van principes. Als uit 
het Leerdamse voor Utrecht wort gepleit lijkt het erop dat het bedoeld is om het avontuur van 
herindeling te vergroten. En dat is niet het goede zoeken voor de Leerdamse burgers. De burgers 
hebben al te maken met de onzekerheid van een nieuwe gemeente. Als we dan en passant nog even 
van provincie wisselen omdat we dat als raadsleden en bestuurders wel interessant en spannend 

5



• OO 

LEERDAR 
gemeente 

vinden creéren we onnodig extra overgang en maken we onzekerheid onnodig groter. Hoe 
onaangenaam die brieven en rapporten van de ZHZ organisaties ook zijn, er zit een kern van waarheid 
in dat het Leerdam en Zederik 5 tot 10 miljoen gaat kosten om die samenwerkingsverbanden te 
verlaten. Als we de bedragen nu optellen dan komen we ruim over de 10 miljoen heen — ik heb het al 
afgeschaald op 5 tot10 miljoen. De voorstanders om toe te treden tot de provincie nemen serieuze 
extra financiéle risico's en dat is onzes inziens met te verantwoorden naar de burgers. Wij willen ons 
als SG P meer baseren op strategische argumenten en nemen daarom nadrukkelijk afstand van de 
calculerende en, zo u wilt, de opportunistische aanpak van de voorstanders van Utrecht. Nog een 
laatste puntje wil ik noemen om dan af te gaan ronden. Leerdam heeft aanzienlijke lokale lasten. hoger 
dan in de gemeenten Zederik en Vianen. Zoals in ons verkiezingsprogramma is opgenomen willen we 
op termijn gaan behoren tot de 20% van de gemeenten met lage lokale lasten. Eén van de 
doelstellingen van de fusie is om schaalvoordelen te behalen en daarmee ook de woonlasten te 
kunnen verlagen. Al jaren hebben we in Leerdam een model dat de hoge woonlasten voor de 
hardwerkende huizenbezitters wordt ingezet om culturele voorzieningen voor een select gezelschap in 
de lucht te houden. En daar zouden we graag in deze overgang afstand van nemen, afscheid van 
nemen. Ten slotte nog over de herindelingsdatum. U vraagt in besluit 3 om in te stemmen met de 
streefdatum 1 januari 2018. U weet dat bij de SGP een traditie heerst om de twee letters DV achter een 
datum te zetten die zo ver in de toekomst ligt. Want wij weten niet wat de dag van morgen ons brengen 
zal. Voor herindeling vinden wij de datum 1 januari 2018 wel mooi, juist voorafgaand aan de landelijke 
gemeenteraadsverkiezingen. Maar we achten het niet zo realistisch. U begrijpt dat wij liever wat meer 
tijd nemen om ons op een goede manier in Zuid-Holland te nestelen dan de korte route naar Utrecht te 
nemen. 
De heer Van der Leest (VVD): 
Het heeft nadelen om als laatste in het rijtje te zitten, maar ook voordelen. Er is al een heleboel 
gezegd. dus heb je de kans om te reageren op de vorige sprekers. En dat laatste daar wilde ik maar 
even mee beginnen. De grap van Leerdam2000, van de heer Van den Berg, daar moest ik toch wel 
even van schrikken. De robuustheid verder die ik bij de volgende drie sprekers heb gehoord — wat ons 
ook zeker aanspreekt — in dat opzicht denk ik dat je daar wel degelijk op een goede manier naar moet 
kijken, want ik kom er in mijn betoog zo op terug waarom het ook naar ons idee nodig is om die 
samenvoeging, die vorming van een nieuwe gemeente te doen en waar de meerwaarde zit. lk vond het 
voorbeeld en het verhaaltje van mevrouw Visser erg leuk over de provincie , lk dacht nog even 
Imaginair. ze gaat nog verwijzen naar het lied van John Lennon Imagine all — dat vond ik in dit geval 
ook wel een beetje van toepassing: mooie vredesboodschap die erin zit. Maar het plaatje vond ik erg 
aardig inclusief de kloppende harten — langs het één op weg naar het ander. Dan naar de SGP — waar 
de CU, bij monde van de heer Van Beuzekom, terugblikt in de tijd in een prachtig geschetst historisch 
perspectief doet de SGP dat ook. Aileen een kleine historische correctie hoort daar naar mijn idee wel 
bij. want daar waar de heer De Visser zei "we moeten in elk geval wel zorgen dat het respect voor 
christelijke waarden en normen hier de boventoon blijft voeren", moet ik hem er toch op wijzen dat hij 
punt één niet het primaat heeft op waarden en normen en dat in de historie al is vastgesteld dat het 
moreel besef er al was voordat de godsdienst werd uitgevonden. Dus denk er even over na voordat je 
deze zaken naar voren brengt. Dat hebben we iets leuks om wellicht op een ander moment eens over 
te discussiOren. En dan onze bijdrage. Historisch besef en een histonsch besluit, inderdaad, samen op 
weg naar een nieuwe gemeente Vijfheerenlanden, dat is het voorstel. Waarbij nog niet is genoemd, 
tenminste niet vanavond, dat er ook andere opties in het proces zijn bekeken en besproken. Er is de 
samenwerking met Giessenlanden besproken, er is een grote regiogemeente Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden bekeken, er is gekeken naar Lingewaal. Kortom, allerlei andere opties zijn bekeken 
maar om verschillende redenen zijn die het niet geworden. Ook dat denk ik dat we ons goed moeten 
realiseren. We hebben niet zomaar een willekeurig plaatje voor ons maar een wel afgewogen voorstel. 
De commissie Schutte is er niet voor niets als eerste mee begonnen en op basis van dat advies zijn we 
verder gegaan — verder met Zederik en Vianen. Waarbij steeds de kernvraag was waarom? 
Voorgaande sprekers hebben dat ook al even aan de orde gesteld en die waarom-vraag kunnen we 
wellicht toch in tenminste twee hoofdredenen beantwoorden. In de eerste plaats, bij de vorming van 
een nieuwe gemeente is het toekomstperspectief van de burgers en de gemeente nadrukkelijk centraal 
gesteld. En we hebben gezegd, laat ons dat niet vergeten, " we willen de regie in eigen hand houden". 
Ook dat is een keuze die we zelf hebben gemaakt. De tweede reden was dat de gemeente steeds 
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meer de verantwoordelijkheid krijgt voor de uitvoering van een aantal taken. Daar moet je een goed en 
professioneel ambtelijk apparaat voor hebben. En als we dat als Leerdam zouden moeten doen dan 
zijn we daar gewoonweg te klein voor. Dat krijgen we gewoon niet voor elkaar. Dan hoor je daar direct 
wellicht de vraag achter te stellen "Is het dat dan? Want waar je terug kunt kijken in de tijd, kun je 
vooruit kijken in de tijd: wat komt er nog meer op ons af? Is dit dan het eindplaatje? Nee, natuurlijk is dit 
niet het eindplaatje, laat ik dat wat ons betreft voorop stellen. Het is altijd in beweging en we nemen nu 
een besluit voor een periode die we denken te kunnen overzien van pak-'m-beet 15 tot 20 jaar. En als 
er voor die tijd nog andere dingen gebeuren die het noodzakelijk maken opnieuw te gaan kijken naar 
"wat is de omvang en hoe zouden we het moeten doen en welke problemen komen er op ons af en 
hoe moeten we die tackelen', dan is het aan de orde om er opnieuw naar te kijken. Wel in het besef dat 
in die komende periode de wereld op een andere manier een beetje aan het veranderen is , lk zie — en 
dat heb ik ook op een van de inspreekavonden gehoord — dat de regio's op zich belangrijker worden en 
dat Europa belangrijker wordt. En dat daarmee de belangrijkheid van de provincie en het Rijk afnemen. 
Andere bestuurslagen nemen relatief gezien. in belangrijkheid af. Regio's worden belangrijk — denk 
alleen al even in Nederland aan Brainports bij Eindhoven en Mainport Rotterdam, die zelfs op weg is 
om de slimste haven ter wereld te worden, Food Valley Wageningen, en zo kan ik nog wel een tijdje 
doorgaan. Dat zijn regio's, alleen al in Nederland, die aan belang winnen. En wij zouden er ook voor 
moeten zorgen dat we hier een regio creéren waar we aan alle kanten het belang direct vanaf zien: 
hier gaat het om en dat doen we voor onze burgers. De vorige sprekers hebben daar al voldoende 
voorbeelden van genoemd waar we dan aan kunnen denken. De drie raden hebben eigenlijk de kaders 
gesteld voor de nieuwe vorming van een sterke regio. We hebben gezegd: "we gaan toekomstgericht, 
vanuit eigen kracht, samenwerkend , fusie moet meerwaarde hebben, start vanuit de inhoud, ga vanuit 
ambities aan opgave en uitdaging denken, en kies voor perspectiefrijke toekomst door bundeling van 
krachten. lk denk dat in het voorstel dat voor ons ligt nadrukkelijk naar voren komt — we hebben ook 
gekeken met elkaar naar de twee provincies waar we meet te maken hebben, Utrecht en Zuid-Holland. 
En dat leidt in feite in de vergadenng van vandaag tot het uitspreken van de voorkeur voor één van de 
twee. De raden hebben overigens daarvoor vier focuspunten vastgesteld. Die vier focuspunten zouden 
eigenlijk de beoordelingscriteria moeten zijn op grond waarvan je dan kiest welke van de twee 
provincies je voorkeur heeft. En die vier focuspunten waren de economische potentie van de 
gemeente, ruimte voor innovatie, ondersteuning voor recreatie en toerisme en een agenda vitaal 
platteland. Die komen dus ook in de verschillende rapporten terug. En op basis van die uitgangspunten 
is de discussie ook gevoerd. De zorgvuldige procedure over het proces: niets dan lof. lk vind het een 
voorbeeld hoe je bestuurlijk met een zaak als deze om zou horen gaan. De betrokkenheid van niet 
alleen de raden maar ook van de burgers, het maatschappelijk middenveld, van het bedrijfsleven, van 
de ondernemers et cetera, het is allemaal in het hele traject aan de orde gekomen en daar hebben wij 
veel waardering voor. Er is ook aansluiting gezocht bij de verschillende bestuurslagen, zoals 
provincies, de Veiligheidsregio, de Omgevingsdienst en er is ook gezocht naar de verschillende 
middelen: onderzoek, werkconferenties, inwonersbijeenkomsten, et cetera. We moeten dat even 
vasthouden voor de toekomst want mij lijkt dat voor de komende tijd aan belangrijkheid te winnen. En 
als raden hebben we ook via onderzoeken en rapporten, verschillende onafhankelijke deskundigen een 
goed beeld gekregen van de situatie. We hebben gevraagd aan accountants, financiéle specialisten, 
bestuurlijke deskundigen, communicatieadviseurs van hoe het zit. Belangrijkste conclusie daaruit is: 
financieel, bestuurlijk, et cetera is Vijfheerenlanden mogelijk én er zijn geen lijken in de kast gevonden. 
Dus daar hoeven we ons geen verdere zorgen over te maken. Ook dat wilden we maar een keertje 
onderstrepen. Alle uitwerkingen hier op tafel en besluiten moeten vandaag genomen worden. Dat 
betekent: alle beschikbare informatie, input, bekeken, gewogen, gewaardeerd en tegen die 
achtergrond nemen we dan als raad samen met Zederik en Vianen besluiten. Tot welke conclusies zijn 
wij als VVD gekomen? Allereerst vorming van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. We hebben 
kennis genomen van de rapporten, het voorstel van de gezamenlijke colleges om te komen tot de 
nieuwe gemeente Vijfheerenlanden en de VVD Leerdam geeft steun aan dit voorstel. Tevens willen we 
de colleges opdracht geven om de Arhi procedure te starten en staan we achter de streefdatum 1 
januari 2018 voor de effectuering van deze herindeling. Dan het tweede punt, provinciekeuze. Strikt 
genomen is het geen keuze, het is uitspreken van een voorkeur. Het gaat om een goede beschouwing 
van de argumenten tegen de achtergrond van de door onze raden al gegeven kaders. Want zowel het 
onderzoeksrapport als het raadsvoorstel zijn duidelijk: voorkeur voor de provincie Utrecht. Niet een 
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alles overtuigend verschil. Nee. meer een soort 60:40 en zeker geen 90:10 verhouding. In die 
verhouding moeten we het ongeveer zien. Beide provincies zijn een reële optie. Aileen tegen de 
achtergrond van de door ons zelf aangegeven kaders heeft Utrecht de voorkeur. En dat heeft binnen 
de VVD Leerdam wel tot stevige discussies geleid. Met name de waardering van het ijkpunt 'vitaal 
platteland' zorgde voor verschil van inzicht. De VVD Leerdam , de steunfractie en het bestuur komen op 
basis van de voorliggende feiten tot de voorkeur voor de provincie Utrecht. Echter. elk raadslid kan en 
mag hierbij een eigenstandige afweging maken. Wij hebben het principe van stemming zonder last en 
ruggespraak hoog in het vaandel staan en schrijven geen fractiediscipline voor. Dat leidt ertoe dat mijn 
collega mevrouw Horden tot een andere keuze is gekomen dan de VVD Leerdam , gebaseerd met 
name op het ijkpunt 'vitaal platteland'. Dat zal zij uiteraard desgewenst verder toelichten. Dat kan per 
saldo wel bijdragen, hebben wij ons gerealiseerd, aan een zo groot mogelijke steun voor ëén van de 
provincies. Dat realiseren wij ons ook en dat spijt ons. Wij zouden graag zien dat zowel binnen 
Leerdam als bij de besluitvorming in Zederik en Vianen eenduidig uitgesproken wordt voor welke 
provincie we met elkaar de voorkeur hebben en, nogmaals, gebaseerd op de door ons zelf gestelde 
kaders. En we realiseren ons dat de voorliggende besluiten en de resultaten qua geldigheidsduur geen 
eeuwigheidswaarde hebben maar slechts voor een beperkte periode, 15 tot 20 jaar wellicht. Ook 
tekenen we aan dat Leerdam weliswaar een raadsprogramma heeft maar dat de VVD, evenals 
overigens de ChristenUnie, niet is vertegenwoordigd in het college dus ook geen stem heeft gehad in 
het opstellen van het raadsvoorstel. Overigens besluitpunten die in het raadsvoorstel staan zijn wat ons 
betreft een logisch uitvloeisel van de voorgaande punten. Ze zijn wat ons betreft uitstekend verwoord 
en kunnen onze volledige steun krijgen. Tot slot: hoe nu verder? We gaan ervan uit dat de 
vervolgprocedure na vandaag zich in dezelfde sfeer en samenwerkingscultuur zal afspelen als de 
ervaringen tot dusver. Dat is ook nodig want er wachten nog best vele uitdagingen. De recente brieven 
van bijvoorbeeld Waterschap Rivierenland, Drechtsteden, Natuur- en volgelwacht onderstrepen dat. Bij 
de vorming van een nieuwe gemeente kunnen we zeker gebruik maken van de bijzondere wet- en 
regelgeving van de in de Grondwet verankerde Arhi procedure — Algemene regels herindeling betekent 
dat overigens — echter daarin is niet alles geregeld van de problematieken waar wij nu voor staan. 
Vooral wat er niet geregeld is vraagt grote bestuurlijke vaardigheden om tot oplossingen te komen die 
voor de burgers het best zijn. Denk aan Veiligheidsregio. Alblasserwaard-Vijfheerenland is een 
potentieel gevaarlijk gebied als je kijkt naar de Veiligheidsregio vanwege een naderende 
transportvoorziening. Kijk naar wegen, spoor, waterwegen. Tel daar de gevarieerde industrie bij op, tel 
daar in feite, met name natuurlijk rond Rijnmond en de Drechtsteden daar bij op en de kans op 
calamiteiten is niet gering. Hier zullen we met andere gemeenten tot goede afweging moeten komen 
en keuzen moeten maken en daarbij zijn zowel de kwaliteit als kostenaspecten van belang. Een het 
zou best kunnen zijn dat we dat tot onorthodoxe oplossingen zouden kunnen komen. We zijn er dan 
ook allerminst van overtuigd dat de 5 a 10 miljoen die het zou moeten kosten volgens de schets die net 
is gegeven bij monde van de heer De Visser van de SGP dat dat de werkelijke kosten zouden moeten 
zijn. Het zou best kunnen zijn dat we op een verstandelijke bestuurlijke manier komt tot zodanige 
oplossingen dat je ook daarin het optimale resultaat weet te vinden. En denk aan de 
gemeenschappelijke regelingen waarbij sommige beter in stand gehouden kunnen worden of zo 
miniem mogelijk moeten worden aangepast, terwijl andere eigenlijk al weer onder de rechtstreekse 
aansturing van het nieuwe bestuur van de Vijfheerenlanden zouden kunnen vallen. Een stukje 
opheffen van de lappendeken van GR'en waar wel al eens eerder over hebben gesproken. En wat de 
bestuurlijke kanten betreft van de Vijfheerenlanden gaan wij uit van het volgende. Wij pleiten voor een 
voortzetting en intensivering van de samenwerking van de drie raden, zo snel mogelijk in een nieuwe 
raad met gezamenlijke vergadering. Mag nog wel tot gescheiden besluitvorming leiden maar wat ons 
betreft gezamenlijke vergaderingen van de problematiek waar we gezamenlijk voor staan. Een 
voorlaatste punt: wat ons betreft komt er géen nieuw gemeentehuis. We vergaderen waar het ook 
maar kan op locatie, dus dicht bij de burgers, en voor de besluitvorming afwisselend in Leerdam . 
Vianen en Zederik. En tot slot: we gaat uit van een intensivering leidend tot een fusie van het ambtelijk 
apparaat met aandacht voor versterking van de professionele deskundigheid daar waar nodig en 
optimale inzet hiervan voor alle ondernemers en burgers van de gemeente Vijfheerenlanden. 

Voorzitter: Dan komen wij, tenzij er nog andere sprekers zijn...
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De heer Gros (L2000): lk moet toch nog wel even dit vermelden. lk krijg daar waarschijnlijk in de 
tweede ronde wel de gelegenheid toe.... Onze voorzitter heeft net uitgesproken dat ieder lid van de 
fractie zijn eigen spoor mag trekken. Dat ga ik dus ook doen. En dat zult u zo meteen nog horen en ik 
wil graag de gelegenheid krijgen dat ik dat kan uitleggen. 
Voorzitter: Dat kan. U kunt dat in deze fase al doen als u het wilt doen. Het kan ook in de vorm van 
een stemverklaring. Dan zitten we wat verder in de gang van zaken. 
De heer Gros (L2000): lk heb een stemverklaring klaar liggen. Dat wil zeggen dat ik een gemotiveerde 
stemverklaring heb en dat ik er goed over heb nagedacht. 
Voorzitter: Prima, maar het is misschien het beste op het moment dat we tot besluitvorming overgaan. 
De heer Gros (L2000): Dat laat ik aan u. Moet ik meedoen aan de discussie of is een stemverklaring 
voldoende? lk wil graag dat iedereen er kennis van neemt , lk heb ook exemplaren voor de pers 
meegenomen en voor onze griffier. 
Voorzitter: Het is aan u natuurlijk. Als u een stemverklaring geeft dan is dat in principe niet bedoeld 
om over te gaan discussièren. Dat doen we dus niet. 
De heer Gros (L2000): lk wil die discussie wel aangaan maar dan gebruik ik de stemverklaring als 
leidraad. Dat is niet zo moeilijk. 
Voorzitter: Als u de discussie wilt uitlokken dan kunt u dat beter in deze ronde doen. 
De heer Gros (L2000): Dan ga ik het nu doen, voorzitter. lk heb gehoord dat er een aantal grappen 
werd uitgehaald, althans op een grappige wijze gepresenteerd. lk vind het toch een ernstige zaak. 
Natuurlijk lach ik ook wel mee, en dat blijf ik ook doen, hoop ik. Maar het is toch een ernstige zaak. lk 
wil het niet zozeer hebben over de herindeling, dat is voor mij wel een punt dat geen discussie meer 
behoeft. Daarover hoeft u met mij dan ook de discussie niet aan te gaan. Het gaat mij meer om de 
provinciekeus. Rond de provinciekeus kan ik niet het Hosannah laten horen. Daar heb ik echt nog wel 
wat punten/opmerkingen, wij gaan nu over tot Utrecht. het college zegt dat ook van: gaat u maar naar 
Utrecht en Code Samen geeft ook een aantal voorkeuren. Er zijn wel degelijk andere punten die 
aandacht hebben. lk noem er een aantal en ik noem als eerste: invloed. De nieuwe gemeente is 
binnen de regio AV de grootste gemeente en kan daar invloed aan ontlenen. Binnen de U-10 en 
Lekstroom is zij een kleine speler. Dat is een wat ander geluid. Binnen Zuid-Holland is zij inderdaad 
een kleinere speler dan in Utrecht. Maar waar de provincie Utrecht wordt gedomineerd door één 
gemeente is er in de provincie Zuid-Holland geen sprake van een dominerende gemeente. Getalsmatig 
is Rotterdam en Den Haag groter, hebben ze minder in te brengen op bijvoorbeeld het agrarische 
dossier en	Bij een discussie over de noord vleugel provincie is bij een opschaling de gemeente 
Vijfheerenlanden veel kleiner dan in de provincie Zuid-Holland, en bovendien decentraal gelegen. De 
keuze voor de rurale ontwikkeling in de AV past qua positionering en identiteit beter dan de keus voor 
de stedelijke ontwikkeling van de U-10. Dan het volgend punt: samenwerkingsverbanden. Ongeacht 
welk orgaan een besluit zal nemen over uittreden is het principe dat de achterblijvende gemeenten niet 
met de kosten mogen worden opgezadeld. Dat is ook het principe van de jurisprudentie die de rechter 
zal toepassen. Elk besluit dat van dat principe afwijkt zal hoogstwaarschijnlijk met succes kunnen 
worden aangevochten. De gesprekken met de samenwerkingen over de toekomstplaatje zal complex 
zijn. Als er wordt gesproken over multi-level governance bij een samenvoeging van diensten, waarom 
wordt dat elders dan niet al toegepast? Moet dit niet beter doordacht worden alvorens dit als oplossing 
wordt gezien? En dan nog een derde puntje: dit komt er nog even achteraan om mevrouw Visser van 
repliek te dienen, sorry dat ik het zo zeg, ...economie. In de rational competitive index, RCI, staat 
Utrecht op 1. Maar Zuid-Holland op 10. Beide scoren dus goed van de 262 regio's in de EU. Utrecht 
scoort beter op het thema innovatie waar het gaat om onder ander patenttoepassingen per 1000 
inwoners en wetenschappelijke publicaties, kenniswerkers, percentage beroepsbevolking werkzaam in 
de wetenschap en technologie. Maar profiteren agrarische bedrijven in de AV van patenttoepassingen? 
Uit onderzoek blijkt dat de hoofdstedelijke gebieden de voornaamste concurrentiedrijvers zijn. Door het 
uitblijven van het zogenaamde 'spill-over' effect blijft de concurrentiekracht sterk geconcentreerd 
rondom de steden. Regio's in de buurt van steden liften niet mee in het succes. Voor de sector logistiek 
in de AV is er wel effect aan te tonen van de groei van de Rotterdamse haven. En dan heb ik toch even 
de krachtige kreet van Feyenoord "geen woorden maar daden" in uw gedachten. Een ander gegeven is 
de score van Zuid-Holland in de top-100 van de meest innovatieve MKB-bedrijven. 18 in de top-100 
waarvan 4 in de top-10. Utrecht heeft 7 bedrijven in de top-100 en geen een in de top-10. Vanuit de AV 
is er wel innovatie in de richting van de natuur inclusief de landbouw. Verder is de samenwerking in 
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ketens voor de melkveehouderij te noemen. Uit elkaar trekken van de AV kan dit proces belemmeren. 
Tot 2015 wordt volgens de economische transformatiemonitoren voor de arbeidsmarkt Gorinchem een 
groei verwacht die oploopt tot ruim7 miljard bruto regionaal product. De prognose banengroei is een 
toename met 13.680 banen tot 67.800 voltijd banen. Voldoende eigen ontwikkelingsmogelijkheden en 
een overgang naar Utrecht is niet nodig. Als het gaat om het thema economie en landbouw heeft de 
provincie Zuid-Holland betere aanknopingspunten. En als laatste nog even het puntje verkeer en 
vervoer, de keus voor geel van Zuid-Holland in het onderzoeksrapport voor het beleid van 
bovengenoemd punt is niet helemaal duidelijk. lk noem: investering in busvervoer 1,5 miljoen per jaar 
voor buslijnen die over Zederik en Leerdam lopen, investeringen tot 20.. 25 miljoen voor de 
MerwedeLingelijn, investering van 5,3 miljoen voor groot onderhoud N484, investering van 0,1 miljoen 
voor fietsproject in het kader van de Lingebrug. per jaar 2.5 tot 3 miljoen voor onderhoud van het 
Merwedekanaal. Je kunt toch wel spreken van het actief zoeken naar oplossingen van de 
bereikbaarheid van de AV. Dit was mijn bijdrage. Discussie mogelijk, maar dit is de kern van mijn 
verhaal. Ofwel: Zuid-Holland. 
Voorzitter: Nog andere leden die behoefte hebben om zich te uiten...de heer Van Santen. 
De heer Van Santen (L2000): Voor mij geldt ook dat ik met de provinciekeuze heb geworsteld. lk ben 
er wel uit, dat moet ik u zeggen. lk sta achter de stemverklaring en de toelichting zoals die is verwoord 
door de heer Gros. lk heb nog een aantal voor mij moverende redenen om te kiezen voor de provincie 
Zuid-Holland. 
Voorzitter: Nog anderen? Mevrouw Horden. 
Mevrouw Horden (VVD): Dan zal ik er ook nog een kleine bijdrage aan geven. Het is niet de bedoeling 
dat ik allerlei argumenten en motieven op tafel ga leggen, want bij ieder argument komt er uiteraard 
een tegenargument. Een belangrijk punt voor mij is de verschillende posities van de agrarische sector 
in de beide provincies. En ik kan melden, en daar geef ik de heer Gros gelijk in, dat Zuid-Holland in 
2015 koploper is in de MKB innovatie-top-100 als tegenargument op de uitspraak dat Utrecht de 
meest innovatieve regio is. In Zuid-Holland wordt de agrarische sector genoemd in de hoofdlijnen van 
de notitie van het coalitieakkoord. wordt de agrarische sector genoemd in de economische opgave van 
de regio, en wordt de agrarische sector gezien als een economische activiteit, een van de speerpunten 
vormt bij de bewending van onze regio, naast water en techniek. Dat is vorige week vastgelegd in het 
besluit van ons ..platform van onze arbeidsmarktregio. De positie van de agrarische sector in Zuid-
Holland geeft zekerheid en vertrouwen. In Utrecht is ingezet op agrarisch natuurbeheer. Daar is op zich 
niks mis mee maar het is een onzekere factor voor de agrarische sector. Verder staat de sector 
nergens genoemd. Ook hebben we in korte tijd een arbeidsmarktregio opgebouwd. Als kleinste van de 
35 arbeidsmarktregio's kreeg ook de onze 1 miljoen Euro in te zetten op de uitvoering van de 
Participatiewet. Dat geeft de waardering aan die het Rijk heeft voor dit gebied. Het is op dit moment 
van voorkeur uitspreken totaal niet duidelijk wat er gaat gebeuren met deze arbeidsmarktregio als we 
voor Utrecht kiezen. lk hoop dat we de arbeidsmarktregio kunnen behouden want er zit veel potentie 
in. Het zou jammer zijn als deze 1 miljoen Euro weggegooid zou blijken te zijn. Het is en blijft 
burgergeld. Daarnaast heb ik nog steeds geen duidelijk antwoord gekregen op de vraag wat uittreding 
uit Zuid-Holland gaat kosten. We hebben net bedragen gehoord, men heeft het steeds over 
onderhandelen maar mijn inschatting is dat...ik ben er niet zo positief over. Laten we vooral elkaars 
mening respecteren, ook al zijn we het niet met elkaar eens. 
Voorzitter: lk kijk even of er nog anderen zijn. Zo niet dan hebben we hiermee de eerste ronde van de 
zijde van de raad gehad. En dan gaan wij nu over tot de beantwoording door het college, wat ik 
namens het college mag doen. Om te beginnen wil ik u dank zeggen voor de bijdragen die u gegeven 
heeft. lk vind dat het allemaal zeer gedegen bijdragen geweest zijn. De fracties hebben natuurlijk niet 
alleen de voorbereiding van deze vergadering maar ook vele rondes daarvoor met de bijeenkomsten 
die we daarvoor gehad hebben en de onderzoeken die we met elkaar hebben laten uitvoeren toch ook 
het nodige denkwerk al verricht. Dus in die zin is het niet de eerste keer dat we er met elkaar over 
praten — er is vanavond toch een soort neerslag van wat u allemaal de laatste jaren of soms nog langer 
met elkaar hebt moeten verwerken, en dat is heel wat. U heeft ook allemaal aangegeven dat het toch 
wel een zeer ingrijpende beslissing is die we vanavond met elkaar nemen en dat het bepaald niet zo 
eenvoudig is om de juiste afwegingen te maken. En dat past ook wel een beetje bij de gegevens uit de 
rapporten dat ook in alles wat we hebben laten onderzoeken ook niet het beeld naar voren komt van: 
dit is helemaal wit en de rest is zwart. Het ligt veel genuanceerder ook in de keuzes die je maakt. En 
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daar spelen buiten gewone feitelijke gegevens ook een rol van hoe je bepaalde argumenten en 
gegevens gaat wegen en dat kan voor de één net de doorslag geven de ene kant op en voor de 
andere net de doorslag de andere kant op. Wat ik ook bijzonder waardeer dat is dat u alien toch u 
probeert te baseren op de feitelijke gegevens. Daarin mogen best emoties een rol spelen maar wat je 
toch in het verleden hier en daar bij herindelingsdiscussies vaak zag dat emoties in feite de boventoon 
voerden en dat is hier bepaald niet het geval. Wat dat betreft vind ik ook gewoon de kwaliteit van de 
discussie en het beraad dat u met elkaar voert gewoon heel goed en u doet duidelijk op basis van 
argumenten, niet op basis van gevoelens, hoewel die hier en daar natuurlijk wel een rol spelen. Wat 
ook in alle bijdragen duidelijk naar voren komt dat is dat u zegt "we doen het niet voor onszelf", of 
omdat het mode is of wat dan ook maar om voor de burgers van dit gebied zodanige openheid te 
creeren die niet alleen voor korte tijd maar toch voor langere periode, of het nu voor 15 jaar of 20 jaar 
of veel langer, niemand kan zover vooruit kijken, het geval is, maar we willen toch een stukje 
duurzaamheid en dat betekent ook rust in het openbaar bestuur hebben in deze regio en vandaar 
afvragen natuurlijk, dat heeft u gedaan, dat heeft mat name een raad als in Vianen gedaan van: is het 
op het ogenblik zo dat wij als lokale overheid gewoon te slecht presteren? Dat is bepaald niet het 
geval. Maar we kijken wel naar de ontwikkelingen in de toekomst en staan wij gesteld voor de taken die 
op ons af komen. We hebben allemaal inmiddels éen tot twee jaar ervaring met het feit dat de hele 
sociale en zorgsector op ons afgekomen is. En degenen die daar nauw bij betrokken zijn die weten ook 
gewoon dat dat niet een onderwerp is dat een kleine gemeente met een zeer beperkt apparaat van 
medewerkers goed aankan. Daar heb je gewoon een grotere schaal voor nodig om die kwaliteit in de 
richting van je bewoners te kunnen leveren waar ze recht op hebben. En de ontwikkelingen zijn nog 
niet op zijn eind. We krijgen ook op het gebied van de ruimtelijke ontwikkeling met de nieuwe wet die 
daar gaat gelden. krijgen we ook duidelijk een andere taak waarin veel meer keuzevrijheid ook voor de 
gemeente zelf ligt en daar heb je gewoon die deskundigheid in huis nodig om dat op een goede manier 
toch voor je inwoners te kunnen realiseren. Dus in die zin ben ik ook wel blij dat u toch eigenlijk 
raadsbreed achter het voorstel staat om tot een stuk schaalvergroting te komen waarbij de SGP-fractie 
natuurlijk aangeeft 'wij dachten daar een aantal maanden geleden toch wat anders over, zo denken we 
er eigenlijk nog over, maar we zijn ook voldoende bestuurlijke partij om te weten dat als je eenmaal 
een besluit genomen hebt, dan is dart gewoon een gegeven en dan staan we daar ook helemaal 
achter'. Als zodanig vind ik het een — in die zin is het ook een historisch moment, de keuze om te 
komen tot een herindeling voor een schaalvergroting. dat dat gewoon raadsbreed gedragen wordt. Dat 
is ook het belangrijkste onderdeel van het besluit van vanavond. Het tweede punt wat daar bij komt is 
natuurlijk toch de discussie die ook duidelijk gevoerd wordt van "waar kom je dan het beste tot zijn 
recht — welke provincie is dat?" U weet dat wij daar ook bewust een onderzoek naar hebben laten 
uitvoeren, nadat we met elkaar toch wel eerst een discussie gehad hebben waarin best gevoelens en 
emoties bij iedereen een rol speelden. En daarvan hebben we toen gezegd "laten we niet op basis van 
emoties en gevoelens keuzes maken maar laten we het gaan onderzoeken en daar opdracht voor 
geven". En dat is het rapport van Code Samen geworden. Het bijzondere van dat rapport is ook, het is 
ook door anderen aangegeven, dat daar ook geen beeld uit komt van 'het is wel het éen en niet het 
ander'. Er wordt ook heel terecht aangegeven 'in beide provincies zou een nieuwe gemeente 
Vijfheerenlanden volledig tot zijn recht kunnen komen en zich kunnen ontwikkelen. Maar als we dingen 
gaan afwegen en er zijn strategische opgaven voor die nieuwe gemeente dan schatten we in, op basis 
van de gegevens waar we over kunnen beschikken, dat het toch iets beter tot zijn recht komt in de 
Utrechtse provincie dan in de Zuid-Hollandse.' Daar kun je inderdaad verschillend over denken en u 
maakt ook met elkaar toch af en toe afwegingen die, denk ik. heel verschillend zijn. lk denk dat 
mevrouw Horden een heel zwaar accent geeft 'hoe zit het met de agrarische sector — heb ik inderdaad 
de garantie dat dat in Utrecht wel zo goed geregeld wordt als in Zuid-Holland? ', en zij komt, alles 
afwegend, tot de overtuiging 'dat lijkt me dus niet en dat is voor mij dus een argument om heel duidelijk 
toch de voorkeur voor Zuid-Holland uit te spreken'. De heer Gros heeft ook een aantal punten waar hij 
wat vragen stelt als het gaat over de economische ontwikkelingen en mogelijkheden die de ene 
provincie geeft en de andere waarbij hij tot de conclusie komt 'nou, alles afwegend, denk ik dat het in 
Zuid-Holland misschien zelfs nog wel beter tot zijn recht komt als in de provincie Utrecht'. Het college 
heeft ook hiermee geworsteld. We hebben dat best ook tegen het licht gehouden met elkaar. We 
hebben ook gekeken naar — wat u ook genoemd heeft — de nabijheid, de heer Gros heeft er ook op 
gewezen, wat ben je nou eigenlijk, welk nummer zoveel ben je in de Zuid-Hollandse regio. En ga je 
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kijken naar de provincie of naar de regio waar je in ligt. Dat zijn zo allemaal verschillende zaken. Het 
college is toch wel belangrijk geweest dat wij gezegd hebben van "als wij gaan kijken naar de 
toekomstige ontwikkelingen in Nederland, we gaan toch allemaal naar een stukje verdere 
schaalvergroting. Dan zie je toch in de provincie Zuid-Holland dat daar de aandacht in hoofdzaak wel 
ligt bij de grote steden en met het hele gebied in de richting van de delta, Rijnmond en alles wat 
daarmee te maken heeft en met heel sterk accent ook op de maritieme sector en niet zozeer op de 
economische activiteiten die in de noord-zuid-as tussen Utrecht en het Brabantse plaatsvinden". Dus 
als je nou kijkt, waar gaat nou een provincie zijn energie en dat betekent in de praktijk ook zijn geld aan 
uitgeven in de toekomst om dat te stimuleren, dat zal dus meer gericht zijn op die aspecten, die 
facetten van de economie die niet in dit gebied van belang zijn voor de inwoners maar toch veel meer 
op aspecten en facetten van de economie die voor het westelijke gebied van Zuid-Holland vooral van 
belang zijn. En voor dit gebied denken wij dat de provincie Utrecht daar toch meer op georiënteerd is 
en meer ontwikkelingsmogelijkheden biedt. Dat zijn dingen die voor ons toch de doorslag gegeven 
hebben om te zeggen van "wat het rapport van Code Samen aangeeft en als weging eigenlijk 
aangeeft, ja. wij denken dat dat reëel is en dat geeft voor ons de doorslag". En dan worden we 
natuurlijk uitgedaagd door de heer De Visser die zegt van "maar jullie zouden ook andere dingen laten 
meewegen, zoals de identiteit van het gebied, de historie, cultuur en dergelijke van het gebied - . We 
hebben er ook over gesproken en we hebben zelfs ook een discussie gehad over in hoeverre we deze 
elementen wat sterker in het raadsvoorstel zouden moeten meenemen. Wat zijn onze overwegingen 
geweest om dat niet te doen? Dat is niet omdat we er niet over nagedacht hebben of het wilden 
wegmoffelen of wat dan ook, maar we hebben ons afgevraagd "de keus die je maakt — op welk punt 
zijn die nou onderscheidend voor deze sector?" En ik zou bijna zeggen, dan heb ik bijna de neiging om 
de heer De Visser uit te dagen: als je nou kijkt naar de identiteit van dit gebied, waar is nou de identiteit 
van dit gebied bepaald door de provincie waar je in ligt? Dat doen we toch zelf als gemeenten — dat 
wordt ons toch niet van boven opgelegd? En de identiteit van dit gebied die gaat niet veranderen als 
we in plaats van in Zuid-Holland in Utrecht liggen? En dat betekent dus , en dat vind ik wel het mooie in 
de bijdrage van mevrouw Van 't Pad die aangegeven heeft - en mevrouw Visser, geloof ik, ook - die 
provinciegrenzen. die worden in de loop van de tijd steeds minder belangrijk. En wie we zijn en wie we 
als gemeenschap willen zijn. als gemeente, dat wordt niet bepaald door de provincie waar we in liggen. 
Dat bepalen we met elkaar zelf. En de provincie is in feite — hoe moet je dat zeggen, we moeten de 
provincie wel in ere houden, zeker met mijn achtergrond — en die provincie is vreselijk belangrijk, dat 
weet u ook, het gaat erom wat de provincie aan diensten kan verlenen en de gemeente kan 
ondersteunen in wat ze nodig heeft. En dat is wat anders dan dat de provincie gaat opleggen in welke 
koers of welke richting een gemeente zich moet ontwikkelen en dat is eigenlijk de reden geweest voor 
ons om te zeggen: "het is wel belangrijk wat de heer De Visser zegt in de beleving van de mensen 
maar het heeft weinig effect in hoe je je als gemeente gaat ontwikkelen". En dat is voor ons eigenlijk 
bepalend geweest, dat we zeggen "dat verandert niet, u kent de uitdrukking, We gaan niet verhuizen 
naar een ander deel van het land. We houden gewoon dezelfde buren. En dat heeft u ook kunnen 
merken in de discussies die we in de regio hebben gevoerd de laatste tijd, we gaan helemaal niet weg 
uit de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en we blijven gewoon met onze buurgemeenten alles doen wat 
we altijd gedaan hebben. Dat we daar misschien een andere bestuurlijke constructie voor nodig 
hebben, zou kunnen, maar u wilt interrumperen.... 
De heer De Visser (SGP) (bij interruptie): U zegt ik daag u uit. Om te beginnen: u hebt mij een 
toezegging gedaan, op 2 oktober, dat u dit element zou meenemen. Het is vreemd dat u op die 
toezegging terug komt. Ten tweede: het was voor ons geen element op zich van dat wij zeggen "nou , 
ik moet u gelijk geven: dit is niet wat ons van bovenaf wordt opgelegd hoe de cultuur hier	Aileen, wij 
hebben het in het kader geplaatst van met welk type gemeentes werken wij samen. En we hebben nu 
juist die verbondenheid en die overeenkomsten met de cultuurlijke realiteit met de naburige gemeenten 
in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Die hebben wij niet met het stedelijke Nieuwegein en 
Usselstein. In dat kader hebben wij dit geplaatst. En bijvoorbeeld ook voor de mensen die in de 
Avelingen Groep werken die ontmoeten daar soortgelijke mensen met een soortgelijke cultuur en 
achtergrond, terwijl als je dat samen gaat doen met Nieuwegein dan is dat niet meer zo. Of in zeer 
beperkte mate. lk wil wel graag dat verband blijven zien en ik wil graag van u weten hoe u met die 
toezegging wilt omgaan. 
Voorzitter: Als het gaat om die toezegging dan moet ik u gelijk geven. Het zou beter zijn geweest als 
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we daar enkele woorden aan besteed zouden hebben in het raadsvoorstel. Maar wat we daarin dan 
geschreven zouden hebben.... 
De heer De Visser (SGP) (bij interruptie): Niet alleen in het raadsvoorstel maar ook in het 
on derz oek 
Voorzitter: In het onderzoek is het ook aan de orde geweest maar in het onderzoek is uiteindelijk 
gefocust op wat is onderscheidend als het gaat bij de twee provincies wat deze gemeenten betreft. En 
de onderzoekers hebben eigenlijk ook gezegd dat de punten die u noemt niet onderscheidend zijn, 
omdat dat zaak is van de gemeenten zelf. Vandaar dus dat we op deze materie niet met veel woorden 
verder zijn gegaan. 
De heer De Visser (SGP) (bij interruptie): De onderzoekers maken de dienst niet uit. 
Voorzitter: Nee, die maken zeker niet de dienst uit maar die schrijven wel het rapport. En dat betekent 
dat, alle facetten die in de raden aan de orde zijn geweest — die zijn er zelf ook bij geweest bij de 
opdrachtverlening van de raden - die hebben ze meegenomen. Die hebben daar vervolgens ook een 
onderzoeksopdracht en uitgangspunten geformuleerd. Die heeft u ook in het rapport kunnen vinden. 
Dat zijn de punten die voor het onderzoek onderscheidend geweest zijn — voor de keuzes die gemaakt 
moeten worden. 
De heer De Visser (SGP) (bij interrumptie): lk heb nog een herinnering gedaan in de bijeenkomst in 
Het Oude Posthuys. lk ben zeer teleurgesteld, en mijn fractie is teleurgesteld dat het op deze manier 
hier terug moet komen. 
Voorzitter: Goed, eens verder kijken wat u verder met elkaar nog aan punten genoemd heeft. Er zijn 
historische beschouwingen gehouden, terug gaand tot 1250, wat dan ook een zekere relativering 
inhoudt naar grenzen en betrokkenheid van provincies. Alles heeft zoal de revue gepasseerd: Utrecht, 
Gelderland en Holland. lk vraag me nog even af of er nog veel vragen zijn gesteld die ik zou moeten 
beantwoorden. lk denk dat ik het meeste wel heb gehad en bovendien is het in hoofdzaak natuurlijk 
een discussie die u als raad voornamelijk moet voeren. Dat is niet om ons daarvan terug te trekken. 
We hebben vanaf het begin gezegd: dit soort dingen, die zo wezenlijk zijn in de besluitvorming — als er 
ééri onderwerp is waar de raad de kaders moet stellen en niet een college maar waar een college 
geroepen is om wat de raad zegt uit te voeren, dan is het een onderwerp als dit. Vandaar dat wij ons in 
die zin ook enigszins terughoudend in de discussie opstellen omdat u met elkaar de kaders moet 
aangeven. En daar bent u in de eerste termijn heel duidelijk in geweest. En ook in wat u beweegt om 
de keuzes te maken zoals u die al aangegeven heeft. Een punt waar ik misschien toch nog wel even 
op in moet gaan — door een paar sprekers genoemd — hoe zit het met alle frictiekosten en dergelijke. Er 
zijn ook bedragen genoemd. We zijn met diverse overheden en besturen in gesprek over hoe deze 
zaak een vervolg gaat krijgen en dat is, zoals het onze wetgeving is aangegeven en zoals het ook 
wordt aangegeven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, een zaak die gewoon in overleg 
tussen alle betrokkenen — en dat betekent besturen van gemeenschappelijke regelingen en de 
gemeenten — moet oplossen. Daar moet je met elkaar uitkomen. Uitgangspunt is dat als er sprake is 
van frictiekosten dan moet je er met elkaar voor zorgen dat die zo laag mogelijk blijven en moet je als 
verstandige mensen er uit zien te komen hoe de verdeling van de kosten gaat plaatsvinden. En of je 
dan op een bedrag van 5 of 10 miljoen uitkomt — er wordt van alles geroepen. lk zou zeggen: wacht 
gewoon even af totdat we dat soort gesprekken met elkaar gaan voeren. We zullen u daarbij 
betrekken, wat de resultaten daarvan zijn. Dat is een punt dat ook al even aan de orde geweest is van: 
hoe gaat het vanaf nu verder? We hebben het proces tot nu toe, denk ik, heel goed als een 
gezamenlijk proces gezien van de raad en het college, waarbij we u bij alles goed betrokken hebben. 
We gaan nu een fase in, als we vanavond tot besluitvorming komen, dat u het college een aantal 
opdrachten geeft, zoals ook in het concept besluit voorgesteld is. Dat betekent wel dat we bij de 
uitwerking daarvan ook de raad intensief zullen betrekken. We hebben tot nu toe in het proces een 
klankbordgroep gehad waarin uit iedere raad een aantal raadsleden aanwezig was. We gaan na 
vandaag duidelijk een nieuwe fase in en we zullen met elkaar moeten afspreken hoe de betrokkenheid 
van de raden in de vervolgfase is. De heer Van der Leest heeft daarvoor al een suggestie gedaan. We 
moeten ook regelmatig als raden bijeen komen — dat moet zeker een van de elementen zijn van het 
vervolg. U mag ons erop aanspreken dat wij u bij alle dingen, waarvan we denken dat die van belang 
zijn en waarvan u denkt dat die van belang zijn, dat we u daarvan op de hoogte zullen stellen en bij 
zullen betrekken. U moet zich daarbij wel realiseren dat op het moment dat je als drie gemeenten 
verder gaat dat we daarin ook als drie gemeenten ongeveer dezelfde lijn volgen. Het kan niet zo zijn 
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dat de verhouding van college en raad in de ene gemeente in dit proces heel anders is dan in een 
andere gemeente. Dat alleen is al om in het beginstadium, dus heel vroeg, ook als raden met elkaar te 
zitten en als colleges met elkaar kort te sluiten en te kijken hoe we in onderlinge verhouding zo'n 
vervolgproces gestalte gaan geven. Ja, ik zou het hierbij willen laten in eerste termijn en u te vragen of 
er behoefte is aan een tweede termijn. lk kan me dat voorstellen maar het hoeft niet. 
De heer De Visser (SGP): lk zou graag even schorsen voor 5 tot 10 minuten om de punten nog even 
na te lopen. 
Voorzitter: lk schors de vergadering tot 21.10 uur. 
Voorzitter: lk heropen de vergadering , lk begrijp dat u allemaal de nieuwberichten bijhoudt. hoe het bij 
onze buren gaat. Wij gaan naar een tweede termijn als daar behoefte aan is. lk ga beginnen bij de heer 
Van den Berg — geen behoefte aan een tweede termijn? Dan ga ik naar mevrouw Van 't Pad. 
Mevrouw Van 't Pad (PvdA): lk wil nog wel reageren op een aantal dingen die door mijn collega's zijn 
gezegd in de raad. lk hoorde bijvoorbeeld de SGP aangeven qua samenwerkingsverbanden, met 
welke gemeentes wil je samenwerken in het gebied en die noemde daarbij het voorbeeld van de 
Avelingen. lk denk dat de heer De Visser daar ook gelijk in heeft. lk denk dat de identiteit van een 
heleboel mensen die bij de Avelingen op dit moment werkzaam zijn maar ook vallen onder de RSD of 
wat dan ook, ik denk dat die identiteit best met elkaar verbonden is. Maar ik zie niet in waarom een 
keuze voor een provincie Utrecht die samenwerking zou moeten verbreken , lk denk dat je juist als 
nieuwe krachtige gemeente een hele mooie bijdrage kunt leveren aan de Avelingen Groep, aan de 
RSD die we hier hebben, aan de Waardlanden die we met z'n alien hier als gemeenschappelijke 
regeling hebben. Dus ik denk juist dat juist voor die samenwerkingsverbanden juist best een 
meerwaarde kan zijn als we ook verbonden gaan worden met de economische krachten die spelen in 
Utrecht. En dat je juist door middel van deze samenwerkingsverbanden ook de verbinding wat meer 
zoekt juist tussen. wat de burgemeester inderdaad zegt. het maritieme waar vooral de nadruk op ligt in 
Gorinchem en bijvoorbeeld Hardinxveld. dat zijn echt maritieme gebieden ook, maar dat je die 
verbindingen ook juist legt met Vianen, met de provincie Utrecht en de economische dienstverleningen, 
die daar bijvoorbeeld plaatsvinden. 
De heer De Visser (SGP) (bij interruptie): Als ik het goed begrijp, mevrouw Van Pad. dan stelt u voor 
om de samenwerkingsverbanden aan beide kanten in stand te houden. 
Mevrouw Van 't Pad (PvdA): lk stel in ieder geval voor om de samenwerkingsverbanden Avelingen. 
RSD en Waardlanden te behouden. 
De heer De Visser (SGP): lk ben blij om te horen dat u dat voorstelt, maar denkt u niet dat de 
haarbaarheid daarvan niet zo groot is als u een Utrechtse gemeente wordt? 
Mevrouw van 't Pad (PvdA): lk zie niet in waarom de haalbaarheid niet mogelijk is, aangezien nu ook 
al de gemeente Lingewaal deelneemt hierin en behoort tot de provincie Gelderland. Dus in zie geen 
probleem om ook als zeker als twee gemeentes, Zederik en Leerdam namelijk, die al zo'n groot 
onderdeel zijn van deze gemeenschappelijke regelingen, waarom die er niet bij zouden kunnen blijven 
ook al gaan ze bij een andere provincie horen. 
De heer De Visser (SGP): Het probleem dat ik zie is dat de wethouder het heel druk krijgt als hij in het 
bestuur van twee regelingen gaat zitten. Nog wel belangrijker is dat er geen rechtsgelijkheid is binnen 
de gemeenten omdat de mensen in verschillende regelingen verschillend behandeld worden. 
Mevrouw Van 't Pad (PvdA): U heeft mij niet horen zeggen dat ik vind dat we bij twee 
gemeenschappelijke regelingen moeten blijven zitten. U hoort mij zeggen dat ik vind dat we als nieuwe 
gemeente bij de gemeenschappelijke regelingen Avelingen, RSD en Waardlanden zouden moeten 
horen. Dat zou in dit verband dus betekenen dat er een eventueel uittreden uit de gemeenschappelijke 
regelingen aan de andere kant zou plaatsvinden. Maar goed, dat is een discussie die eigenlijk aan de 
nieuwe gemeenteraad zal zijn, maar waar ik in dezen wel op vooruit zou willen lopen. 
De heer De Visser (SGP): Het woord 'eventueel' moet u denk ik weglaten. Uw voorkeur ligt dus bij 
Avelingen, RSD en Waardlanden, dat waardeer ik, ik ben blij om dat te horen, maar dan moet u ook 
wel zeggen "dus Vianen moet uittreden uit de regelingen die dat doen aan Utrechtse kant". 
Mevrouw Van 't Pad (PvdA): Dat zou de consequentie zijn. Dat was eigenlijk in tweede termijn wat ik 
hierover wilde zeggen. 
De heer Van Beuzekom (CU): De dynamiek van Leerdam2000 verrast iedere keer weer, dat is 
vanavond ook zo. Fijn dat jullie zo dynamisch zijn. Maar de SGP heeft een aantal opmerkingen 
gemaakt, daar wil ik wat naar kijken. Ze hebben een aantal kritische succesfactoren genoemd en ik 
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moet zeggen: die eerste onderdelen, daar kunnen wij ons helemaal in vinden. Respectvol met 
christelijke waarden en normen omgaan dat is een ontzettend goede zaak maar wij denken dat dat in 
het Utrechtse net zo zou zijn — beslist niet minder. Wij zijn natuurlijk met u dankbaar voor de christelijke 
gemeenschappen en die zijn in het Utrechtse en ook in het Zuid-Hollandse. Graag een christelijk 
ambtsgebed, nou, daar kunnen wij ons uitstekend in vinden. De zwakken ondersteunen — nou, ook dat 
— wij staan helemaal achter u. Goede dienstverlener — natuurlijk, dat is ontzettend belangrijk dat we 
straks als gemeente een goede dienstverlener zijn en zoveel mogelijk zelf uitvoeren, uitstekend. Een 
punt waar we moeite mee hebben is het succes afhankelijk van de provinciekeuze. U zegt "als nu maar 
voor de provincie Zuid-Holland gekozen wordt, dan komt het helemaal goed". Daar hebben wij toch wel 
duidelijk twijfels bij. En wij vinden de dingen die u noemde: Vianen heeft een welkomstpremie 
gekregen. het is om Vianen te pleasen, nou. dat vinden wij een beetje beneden de gordel , dat soort 
opmerkingen. lk vind niet dat u daarmee goed de plank raak slaat. 
De heer De Visser (SGP) (bij interruptie): lk heb u alleen en spiegel voorgehouden en gezegd 
"mogelijk speelt dat voor u een rol". U mag zelf zeggen of u zich herkent in die spiegel. 
De heer Van Beuzekom (CU): Nou, die spiegel valt dan helemaal in gruzelementen want dat vinden 
we helemaal niks. DV, ja, u zegt "wij missen DV" — wij gaan er zeker Deo Volente van uit dat zoals de 
Here wil en wij leven, dat voorbehoud van Jacobus daar gaan wij helemaal van uit, dat hoeft niet wat 
ons betreft overal bij te staan. Dat is voor ons gewoon vanzelfsprekend. Wat de VVD betreft, ja. De 
regio's worden belangrijk. Dat geloven wij ook, daar zijn we het helemaal mee eens. Wij denken 
inderdaad dat intussen veel meer gedacht wordt aan stadsregio's waarbij rond de steden, en dat zal 
dus ook zijn rond Utrecht, een regio geformeerd wordt en dan is het voor ons veel aantrekkelijker om 
onderdeel te zijn van de stadsregio Utrecht dan van stadsregio Rotterdam die inderdaad heel erg 
gericht is op de maritieme sector. In mijn aardrijkskundeboek. wat ik vorig jaar nog behandeld heb, 
horen wij trouwens al lang bij de regio Utrecht. dus wat dat betreft.... Wij spreken ook onze waardering 
uit voor het proces zoals dat gegaan is tot nu toe. Een nieuw gemeentehuis. wij vinden het wat te vroeg 
om daarover een uitspraak te doen en wij kunnen ons vinden in een ze spoedig mogelijke 
gezamenlijke vergadering. De heer Gros zegt "Het is een serieuze zaak". Helemaal eens. maar daar 
mag toch ook wel een grapje bij? En u noemt zelf ook "Feyenoord. geen woorden maar daden	Dus 
wat dat betreft zijn we het helemaal eens. toch? 
De heer Gros (L2000) (bij interruptie): Als je wordt uitgedaagd. dan moet je wat doen. 
De heer Van Beuzekom (CU): lk heb twee Zijdervelders gesproken onlangs en hen gevraagd "Hebben 
jullie er nou wat van gemerkt, dat jullie naar een andere provincie gingen?" Ze wonen al jaren in 
Zijderveld. Dus zij hoorden vroeger bij Zuid-Holland. Ze zeiden "Nou, we hebben er eigenlijk niks van 
gemerkt. Het is vanzelf gegaan dus we hebben er niks van gemerkt". Dus, nogmaals, laten we het een 
beetje relativeren, die provinciekeuze. Volgens ons is het echt niet zo verschrikkelijk belangrijk. 
Cultuurverschillen, ja, is Utrecht nou werkelijk zo anders? Ja, als je kijkt naar de stad Utrecht, dan heb 
je daarnaast Houten, dat is natuurlijk stedelijk gebied. Maar ik rijd regelmatig met de trein van 
Culemborg naar Utrecht en dan zag ik aan de linkerzijde inderdaad de stad maar aan de rechter zijde 
een prachtig groengebied en dat loopt helemaal tot aan Wijk bij Duurstede en volgens mij is er niet 
zoveel cultuurverschil tussen dat gebied. Ook als we denken aan de andere kant, de Krimpenerwaard. 
Volgens mij zijn die verschillen niet zo groot. 
De heer De Visser (SGP) (bij interruptie): Bedoelt u de Krimpeneraard die ligt in Utrecht of in Zuid-
Holland? 
De heer Van Beuzekom CU): Die ligt in Zuid-Holland — sorry, ik bedoel de Lopikerwaard. 
De heer De Visser (SGP): U geeft aardrijkskunde? 
De heer Van Beuzekom (CU): Ja. maar ik ben nu met pensioen... Verkeerde naam, het moet 
natuurlijk de Lopikerwaard zijn. lk denk dat de cultuurverschillen met de Lopikerwaard niet zo groot 
zijn. Je hebt daar natuurlijk de Lek. En als je die oversteekt met een pontje, dat kan bij Ameide, dan 
kom je in de Lopikerwaard. En dan was het vroeger zo, dat een rivier een enorm verschil uitmaakte — 
de Linge zelfs nog. Aan de overkant in Asperen spraken ze Gelders, duidelijk anders dan het 
Leerdams. Maar tegenwoordig maakt de rivier niet zoveel verschil meer. Wat dat betreft kun je 
tegenwoordig toch makkelijker de rivier over komen dan in de Middeleeuwen. Dus de cultuur is wat ons 
betreft niet zo'n groot verschil. Nog eén ding, de kans dat de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid wordt 
samengevoegd met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond die is echt wel heel groot, denken wij. 
Daardoor is de kans dat Zuid-Holland Zuid een zelfstandige regio blijft eigenlijk ook wel heel klein 
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geworden. Vandaar dat wij ook duidelijk niet voor Zuid-Holland kiezen maar dat wij ook voor Utrecht 
gaan. 
Voorzitter: Mevrouw Visser...niet? Dan de heer De Visser? 
De heer De Visser (SGP): lk heb tijdens de schorsing wat puntjes bij elkaar gesprokkeld. Eerst maar 
even over Feyenoord. Wij hebben ons wel verbaasd over de verbinding tussen de ChristenUnie en 
deze seculiere club en we dachten dat ze misschien wel beter bij ADO Den Haag zouden passen. lk 
heb er geen verstand van, dus. 
De heer Van Beuzekom (CU): Dat is duidelijk... 
De heer De Visser (SGP): Zomaar een suggestie, maar ik denk "blijf maar uit de buurt bij die jongens". 
Wat betreft de kloppende harten die ik gehoord heb, als u onderweg gaat voor de reis die u in 
gedachten heeft, mevrouw Visser, dan komt u eerst langs de kloppende harten van Schoonrewoerd. 
En daarna langs de kloppende harten van Zijderveld. Dus u hoeft voor kloppende harten echt niet ver 
weg. En een bestuurscentrum, om dat een kloppend hart te noemen waar we zo nodig naar toe 
moeten, wij willen graag van buiten naar binnen werken, wij hopen dat de provincies dat ook gaan 
doen en laten wij het gewoon houden bij het Groene Hart. lk wil ook waardering uitspreken voor de 
analyse die de heer Gros naar voren heeft gebracht. Heel goed om zo harde cijfers te laten spreken en 
daarmee ook zijn standpunt te onderbouwen en ook de moed die de heren van Leerdam2000 en 
mevrouw Horden nemen om daar een zelfstandig standpunt over in te nemen. De VVD sprak erover 
dat als er verstandige mensen over gingen meedenken het allemaal goed komt met die 
ontvlechtingsoperatie, en ook de portefeuillehouder bevestigde dat als de mensen een beetje 
nuchterder worden en logisch na gaan denken dan is er geen vuiltje aan de lucht, want dan wordt het 
allemaal opgelost, dan zijn die bedragen die nu genoemd zijn, daar wordt niet meer aan gedacht — die 
behoren dan tot dromenland. lk vraag me af of dat een realistische manier van denken is. Ook nu 
liggen er onderzoeksrapporten. Er zijn mensen die daar op een redelijke manier over aan het 
nadenken zijn, en om die mensen nu te berichten van en aan de kant te zetten van , het is allemaal 
paniekvoetbal en het is, hoe je het ook noemt, mensen die nu de druk willen opvoeren — ik denk dat wij 
ons verstand moeten gebruiken en bedenken van "daar zit een kern van waarheid in", en de soep 
wordt niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend maar let wel op dat dit een realiteit is en dat er in de 
ontvlechtingskosten bijgedragen moet worden en dat het substantiele bedragen zijn. Wat betreft de 
samenvoeging van Rijnmond en de Veiligheidsregio ZHZ, er is in Utrecht ook maar één 
veiligheidsregio, dus we hebben daar ook te maken met een hele grote. Dan nog even naar 
Leerdam2000. We zien een verdeelde fractie, een fractie die verkiezingen glansrijk gewonnen heeft 
met de slogan 'Leerdam zelfstandig'. We hebben hier geconstateerd vanavond dat de provinciekeuze 
dicht bij elkaar ligt. Het is een inkleuring die we eraan geven maar de wat meer hardere argumenten 
(...) hebben verschillende sprekers zich laten horen. lk denk dat ik kan zeggen dat het voor jullie 
kiezers een stap te ver is om naar Utrecht te gaan. Bedenk je nog eens. Je hebt een mandaat 
gekregen van de kiezers en je maakt al een wat andere keuze dan je aan de kiezers hebt beloofd. lk 
kan me voorstellen dat dat pijn doet in de fractie om daar op deze manier mee om te moeten gaan. lk 
zou zeggen: probeer tot een eenheid te komen en stel je kiezers niet teleur en maak te risico niet 
groter — ik heb het in mijn eerste termijn duidelijk aangegeven: het is een avontuur om nog een keer 
naar een nieuwe provincie te gaan. lk denk dat het voor jullie kiezers niet... 
De heer Van den Berg (L2000) (bij interruptie): In ons verkiezingsprogramma staat dat wij staan voor 
de autonomie van Leerdam. En ik heb uitgelegd dat je die ook op een andere manier kan uitleggen en 
dat we daarvoor gaan. In ons verkiezingsprogramma staat nergens iets over een provinciekeuze. Dat 
wou ik toch even meegeven. 
De heer De Visser (SGP): Nee, maar ik probeerde maar even in de huid van jullie kiezers te kruipen 
en jullie dan toch dit mee te geven. 
De heer Van den Berg (L2000): En dat moet u juist niet doen. 
De heer De Visser (SGP): Tot slot nog even serieus. We hebben gesproken, ook in de interruptie, over 
de toezegging over het aspect dat zou worden meegenomen in het onderzoek. U hebt aangegeven dat 
dat niet gelukt is, dat dat niet gebeurd is, dat die toezegging niet is nagekomen. Wij betreuren dat. We 
hebben in onze argumentatie aangegeven dat dat voor ons meeweegt en dat wij op deze manier tot 
een standpuntkeuze komen. 
De heer Van der Leest (VVD): lk zit altijd te denken, als ik de bespiegelingen in tweede termijn hoor: 
waar zouden we nu wel en waar zouden we niet op ingaan. lk vind dat altijd een uitdaging. Vooral de 
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laatste opmerking over kiezers en verkiezingsprogramma. Als we nog even terug gaan in de tijd toe we 
in feite met elkaar campagne voerden voor de raad zoals die nu is samengesteld. In de verkiezingen 
hebben we daar stevige debatten over gevoerd. lk herinner me de debatten in Het Dak waar ik destijds 
volgens mij in ongeveer deze woorden heb gezegd dat als er kiezersbedrog werd gepleegd vóór de 
verkiezingen en iedereen kon zien wat er op ons afkwam Leerdam gewoon te klein was. Je kunt 
daarmee doen wat je wilt. lk zie dat de fractie van de SGP en ook de afdeling van de SGP standvastig 
is geweest 'we moeten gewoon diezelfde kant op' en weinig voortschrijdend inzicht heeft geboekt. lk 
zie aan de kant van Leerdam2000 nadrukkelijk wat anders. lk zie dat daar nadrukkelijk is gekeken naar 
wat is het beste voor Leerdam. En inderdaad, er komen dingen op ons af, die kunnen we niet alleen 
hanteren, daar zullen we iets mee moeten, die pakken daarin hun bestuurlijke verantwoordelijkheid 
naar mijn idee op een totaal andere manier op. lk denk dat dat zeker te waarderen is. Tegen de 
achtergrond, moet ik zeggen, dat iedereen het liefst zelfstandig zou willen blijven. Sterker nog: als ik nu 
in Schoonrewoerd over de straat ga lopen en roep: "zullen we ons gaan afscheiden van Leerdam?" 
dan krijg ik een aardig optochtje bij elkaar. Want ook daar zit nog vanaf eind vorige eeuw het nodig 
zeer van die hele samenvoeging. Geuf, we gaan daarin samen op pad op het moment dat het zo is, en 
als ik alle raadsleden afkomstig uit Schoonrewoerd bij elkaar heb dan heb ik al eenderde van deze 
raad te pakken. 
De heer Middelkoop (L2000) (bij interruptie): Nou, we hebben een annexatie al eens eerder 
meegemaakt in Schoonrewoerd, vandaar dat ik er heel genuanceerd over denk. 
De heer Van der Leest (VVD): Even kijkend naar de andere puntjes, hoe het ook verder gaat. we 
verhuizen als nieuwe gemeente Vijfheerenlanden natuurlijk niet naar een andere planeet. Nee, we 
blijven op de plek liggen waar we liggen en daarmee zijn we voor eens en altijd een grensgemeente. In 
die grensgemeente — kijk even naar alle grenzen die je zoal kent — op grenzen zijn altijd specifieke 
oplossingen denkbaar. En daar refereerde ik zojuist ook aan in een opmerking aan de heer de Visser 
als het gaat om wellicht onorthodoxe oplossingen die je met elkaar zou moeten kiezen voor problemen 
die op ons afkomen. En niet alles is bij wet geregeld. Dat heb ik ook in de eerste termijn gezegd — daar 
zullen we mee aan de slag moeten. En dan heb ik ervoor gepleit om daar als professionals naar te 
kijken en bestuurlijke oplossingen te kiezen die echt tegemoet komen aan wat het beste is voor de 
burger, ook uiteindelijk in financiéle zin. en de ondernemers in de nieuwe gemeente. et cetera. Het 
gaat nadrukkelijk niet om spierballentaal maar om evenwichtskunst. lk denk dat we het echt goed in het 
achterhoofd moeten houden om het moment dat we hier de volgende stap gaan zetten. Wat de regio 
betreft vind ik dat er meer aandacht gegeven zou mogen worden aan een ontwikkelingsperspectief van 
deze nieuwe regio. Wat mij betreft zouden we eigenlijk, als dat ook maar enigszins kan, de 
gezamenlijke colleges de opdracht moeten geven om een speerpunt te maken van het 
ontwikkelingsperspectief van deze nieuwe regio. Waar zitten onze kansen? De structuren staan wel 
genoemd in de rapporten maar hoe ga je er uiteindelijk mee om? Hoe verzilver je dat soort kansen? 
Als je het hebt over meer mogelijkheden in economisch perspectief, over de noord-zuid as, over allerlei 
dingen die erin genoemd staan, waarin komt dat straks tot uitdrukking? Hoe zien we dat uiteindelijk in 
voorstellen van de nieuwe gezamenlijke colleges terug in de verschillende raden? Dan zal, naar ons 
idee, de meerwaarde voor de burgers gaan blijken. Dat zou ik wel als een uitdaging mee willen geven 
naar de nieuwe colleges en misschien dat het college van Leerdam er al op zou kunnen reageren. En 
tot slot, als ik kijk naar de cultuur en het behoud van de cultuur dan zie ik daar eigenlijk wel een 
combinatie, zoals wij destijds ook al in ons verkiezingsprogramma hebben gezet waarbij je de kracht 
van groot combineert in feite met de mogelijkheden voor kleine kernen om echt specifiek de aandacht 
en eigenheid te geven aan de kern die dat nodig heeft. We hebben dan ook gepleit voor bijvoorbeeld 
kleinschalige zorgverzekeringen voor meer recht aan en eigenstandige invulling van besturen per kern 
waar dat ook maar enigszins mogelijk is. Dat geldt voor kernen, dat geldt wat mij betreft net zo goed 
voor wijkraden. Dus daar denk ik dat je de kracht van groot moet combineren met de eigenheid en 
wensen van de kleine kernen. 
De heer Gros (L2000): Het is een voordeel natuurlijk als je opgegroeid bent in Rotterdam als oud-
scheepsjongen en dat betekent dat ik toch wel iets meer weet van de maritieme sector. En ik wil toch 
wel even zeggen dat daar toch wel een wijdverbreid misverstand bestaat over wat deze sector allemaal 
kan en wat er ook veel meer mee doet dan, dat heet dan maritiem, het is een uitgebreide sector. Flink 
in ontwikkeling. De plannen van het bedrijfsleven die op stapel staan die zullen binnenkort leiden tot 
toevoeging van vele honderden hoogwaardige banen. En innovatieve bedrijvigheid in de omgeving. Er 
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zijn ook steeds meer cross-overs tussen maritieme bedrijven en andere sectoren — ik noem een 
voorbeeld: Fokker — en het betekent dus voor de toekomst kansen voor bedrijven, met name in de 
MKB-Vijfheerenlanden. MKB is ook belangrijk, poets dat even niet weg. Kansen voor samenwerking en 
kansen voor innovatie. Waterbouwkundige bedrijvigheid is er ook voor de Vijfheerenlanden. Dus in het 
kader van de MIRT opgaven in het kader van de veiligheid is provincie Zuid-Holland er wel degelijk bij 
betrokken en zijn er wel degelijk ook raakpunten. Verder wil ik nog even ingaan op de economische 
ontwikkeling. Het is zo dat het UWV heeft bekend gemaakt dat ook in de AV-regio een stijging van het 
aantal vacatures op hoger niveau verwacht wordt, dat dat ten koste gaat van de vraag om middelbaar 
niveau. Door verdringing verslechtert ook de arbeidsmarktpositie van laag opgeleiden. In 
arbeidsmarktregio's met veel hoger opgeleiden, zoals Utrecht, is deze verdringing groter dan in andere 
arbeidsmarktregio's. Sommige segmenten, zoals ICT en technisch sectoren worden de tekorten aan 
personeel de komende tijd groter. Op lager niveau komt in de metaal en de maritieme industrie een 
behoorlijke vervangingsvraag op gang vanwege de vergrijzing. Zeker nu de economie verder aantrekt. 
Dat biedt kansen om werkzoekenden uit de AV in het lagere segment om te scholen. Dus wel degelijk 
raakvlakken genoeg vanuit deze regio. Dan nog even de keten, de melkveehouders, toch wel grote 
spelers op deze markt. lk noem bijvoorbeeld Bel. In Gorinchem is dat Vreugdenhil, als ik goed ben 
geinformeerd. Die hebben toch wel het een en ander aan ervaring op het gebied en dat betekent dat 
die ervaring een beetje in de knel komt door die ontwikkeling — dat er toch en achterstand komt. lk 
vraag me af hoe dat dan in relatie gebracht wordt met het, in Zuid-Holland, het rapport van, wat nog 
uitgebracht , anders: strategische verkenning van de landbouw, samen met een flinke sprong naar 
duurzame veehouderij en akkerbouw in Zuid-Holland uit maart 2015, wordt in december in Provinciale 
Staten behandeld. Dus ik bedoel, er liggen kansen genoeg om ook dat nog uit te dragen en ik wil niet 
nalaten om dat even te vermelden. Een aantal dingen waardoor je ook de andere kant op kan en 
nogmaals benadrukken dat het niet eenzijdig is. De 60:40 verhouding die is genoemd door de heer 
Van der Leest, dat kan wel zijn maar mijn verhouding ligt nog even iets anders. Maar dat wil niet 
zeggen dat ik heel goed begrip heb voor uw argumenten en dat het niet uitsluitend is van het is Utrecht 
of het is Zuid-Holland. Er wordt wel degelijk onderhandeld. 
De heer Van Santen (L2000): Meestal is het zo dat ik aan één termijn genoeg heb, en dat is eigenlijk 
nu ook het geval. lk heb een voorkeur uitgesproken voor de provincie Zuid-Holland , vooral qua 
werkgelegenheid en economie. En ik zou de heer De Visser willen adviseren zich toch niet meer met 
voetbal te bemoeien, want hij adviseerde de ChistenUnie ADO Den Haag maar dan moet u wel weten 
dat daar een Chinees aan het roer zit. Dan had u beter kunnen kiezen voor de FC Utrecht — dat ligt 
meer in de regio. 
Mevrouw Horden (VVD): lk heb niets toe te voegen. 

Voorzitter: Dan hebben we de tweede termijn van de zijde van de raad gehad. lk denk niet dat van de 
zijde van het college er nog veel toe te voegen is aan de discussie die u met elkaar gevoerd hebt. 
Misschien toch nog even reageren op de heer De Visser als het gaat over paniekvoetbal, daar begin u 
mee, als het gaat over kosten en dat soort zaken. We hebben nooit gezegd natuurlijk dat er geen 
ontvlechtingskosten zich zullen voordoen. Aileen heeft u ook zelf een aantal brieven gezien. waaruit u 
misschien kunt afleiden dat daar soms voor ons gevoel wel degelijk door de schrijvers wel eerder 
sprake was van paniekvoetbal. De manier waarop men daar een aantal stellingen betrok die, wat ons 
betreft, ook heel duidelijk niet overeen stemmen met hoe dit soort procedures echt verlopen. En u heeft 
binnen het voorstel van ons gezien, en dan wijs ik even naar besluit 7d, dat daar hebben we het over 
het in samenwerking met Rijk en provincies starten van gesprekken en hoe die ontvlechting moet 
plaatsvinden. En dat zal met name in die gevallen waar het met provinciegrenzen te maken heeft heel 
duidelijk het geval zijn en dat is wat anders dan men vanuit een gemeenschappelijke regeling een soort 
dictaat oplegt. En met name de brieven die ons in de vorm van een dictaat ons bereikt hebben, daar 
komen de bedragen vandaan waaraan u refereert en deze benadering geeft ons de verwachting dat 
we toch op andere bedragen waarschijnlijk met elkaar zullen uitkomen. lk kijk even naar de 
collegeleden — de heer Bruggeman wil ook nog even wat toevoegen? 
Wethouder Bruggeman: Een aantal keren is Avelingen genoemd, maar ook de werkgelegenheid. De 
werkgelegenheid trekt gelukkig aan. Een daarvoor hoeven we geen verschil te maken tussen Utrecht 
of Zuid-Holland. Het zou ook heel vreemd zijn als dat het geval is. Een ook daar denk ik dat we moeten 
zeggen: we blijven zitten op de plek waar we zitten en dat HBO'ers in onze gemeente zich niets 
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aantrekken van keuzes die wij maken. Die gaan gewoon simpelweg aan het werk in banen die ze leuk 
vinden , of dat nu in Gorinchem is of dat dat in Utrecht is — ik denk dat dat weinig uitmaakt. We zitten op 
dit moment in de arbeidsmarktregio Gorinchem. Dat is de kleinste arbeidsmarktregio van het land maar 
ook de fijnste en daar sluit ik eigenlijk aan bij wat de Partij van de Arbeid er ook over gezegd heeft: 
waarom zouden we daar weg gaan? En die discussie die willen we ook nog als college heel graag zo 
meteen aan. Nu zeggen dat we daarin zullen blijven. kan natuurlijk niet want dat beslis je uiteindelijk 
straks met zijn drieen. Dus daar moet je nu niet op vooruit lopen maar ik zou dat met de 
arbeidsmarktregio in mijn portefeuille heel graag willen verdedigen om in die arbeidsmarktregio te 
blijven. Bel, Friesland Campina, ik denk dat die het heel weinig uitmaakt en dat er ook heel weinig 
verschil voor ze is of wij nu aangesloten zijn bij Utrecht of Zuid-Holland. Mag ik tot slot, als het gaat om 
economie, om werkgelegenheid, jullie nog wijzen op — de griffier heeft het ook verspreid — als het gaat 
om de ondernemersverenigingen BKL hier in Leerdam, samen met Vianen en met Zederik, hebben we 
vorige week nog om de tafel gezeten met elkaar en die hebben ons ook heel duidelijk aanbevolen te 
kiezen voor Utrecht. 
Voorzitter: Dank. lk denk dat we daarmee rond zijn, ook voor de tweede termijn. Dat betekent dat we 
tot besluitvorming zou kunnen overgaan, ware het niet dat we met de andere gemeente afgesproken 
hebben dat we dat zo mogelijk zo ongeveer op hetzelfde tijdstip zouden doen , lk weet niet precies hoe 
ver men bij de andere gemeenten is maar in onze planning zouden wij gaan pauzeren en dan om half 
elf tot besluitvorming overgaan. Dat zou misschien eerder kunnen als ook de andere twee wat verder 
zijn. We gaan nu even schorsen, waarbij ik u zou adviseren niet te ver weg te gaan, want op het 
moment dat wij bericht krijgen dat de anderen ook zo ver zijn dat zouden we het tijdstip van half elf wat 
kunnen vervroegen. Er is  iets te drinken , lk schors de vergadering.  

5. Pauze 

6. Besluitvorming over het raadsvoorstel "Herinrichting Vijfheerenlanden" 
Voorzitter: lk heropen de vergadering. Dat betekent dat wij over kunnen gaan tot stemming over het 
voorstel. de concept besluiten. Waarbij de eerste vraag is of er nog iemand is die behoefte heeft aan 
het afleggen van een stemverklaring, dan is daarvoor uiteraard gelegenheid. Dat kan bij ieder besluit, 
en we beginnen bij het eerste. lk weet niet of er bij ieder besluit behoefte aan is, dus we beginnen bij 
de eerste. 

lemand behoefte om bij besluit 1 een stemverklaring af te leggen? Niet? Dan gaan wij over tot 
stemming over besluit 1. Mag ik vragen wie tegen het besluit is zij hand op te steken? Niemand, dan 
trek ik de conclusie dat besluit 1 met algemene stemmen is aangenomen. 

Dan gaan wij naar besluit 2. Misschien wel het belangrijkste besluit van deze avond. Heeft iemand 
daar behoefte om een stemverklaring af te leggen? Niet, ook daar vraag ik: wie is tegen dit besluit of 
die zijn hand wil opsteken. Daar word je gewoon stil van, he ? Dan trek ik de conclusie dat besluit 2, het 
besluit tot herindeling van de gemeente Vianen, Leerdam en Zederik tot een nieuw te vormen 
gemeente Vijfheerenlanden dat dat met algemene stemmen is aangenomen. Waarbij u waarschijnlijk 
ook, realiseer ik me nu ineens, toch ook meteen heeft afgesproken dat de werknaam van de nieuwe 
gemeente de gemeente Vijfbeerenlanden is. Dat staat in het besluit. Maar u weet hoe dat gaat. Als de 
nieuwe gemeente gevormd is zal de raad altijd gelegenheid hebben om de naam van de nieuwe 
gemeente anders te formuleren als men daar behoefte aan heeft. 

Wij gaan naar besluit 3, over de streefdatum voor de herindeling. Heeft iemand daar een 
stemverklaring voor af te leggen? Niet, is iemand daar tegen? Niet, dan is ook dat met algemene 
stemmen aangenomen. 

Dan gaan we naar besluit 4, de voorkeur uit te spreken voor de provincie Utrecht waarin de nieuw te 
vormen gemeente Vijfheerenlanden komt te liggen. Wie is tegen dat besluit, of die ook zijn hand wil 
opsteken. Dan noem ik even de namen daarvan, dat is de heer Bijl, de heer De Visser, de heer Van 
Genderen, mevrouw Horden, de heer Gros en de heer Van Santen. De overige leden zijn voor, dus dit 
besluit is ook aangenomen.
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Dan hebben we besluit 5. Nadat u bij 4 al een besluit genomen heeft, mag ik er dan van uit gaan dat 
bij besluit 5 de stemming net andersom is? Of heeft iemand daar andere gedachten over? Niet? Dan is 
aldus ook zo besloten. Dat betekent dat besluit 5 verworpen is met dezelfde stemverhouding als bij 
besluit 4. 

Dan gaan wij naar besluit 6. Heeft iemand behoefte om daar een stemverklaring af te leggen? Niet? 
Wie is tegen dit besluit? Niemand — is ook dat met algemene stemmen aangenomen. 

Dan gaan wij naar besluit 7, waar het college toch een fikse opdracht van u krijgt. Heeft iemand daar 
nog een stemverklaring over af te leggen? Zo niet, is iemand daar tegen? Ook niemand, dan is ook dat 
met algemene stemmen aangenomen. 

Daarmee zijn wij aan het eind gekomen van onze besluitvorming over wel een historisch besluit wat 
we deze avond met elkaar genomen hebben. Daarmee zijn wij tevens ook aan het einde van deze 
vergadering en ik heb zo het vermoeden dan wij de eerste van de drie gemeenten zijn die het formeel 
ook helemaal afgerond hebben. Dank u wel voor uw bijdragen vanavond , lk denk dat wij een goede 
vergadering gehad hebben met goede bijdragen waar we op een hele rustige en evenwichtige manier 
hier met elkaar gediscussieerd hebben en op deze wijze toch het belang van de gemeente gediend 
hebben. 

(De redactie van de besluiten en het resultaat van de stemmingen: zie bielage 

07. Sluiting 
Voorzitter Dank u wel en ik sluit de vergaderin9. 

Aldus vastgesteld in de openbare 
raadsvergadering van 17 december 2015, 

de griffier,	 de voorzitter,
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RAADSBESLU1T 

De raad van de gemeente Leerdam, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Leerdam met als onderwerp 
"Herindeling Vij Ibeerenlanden"; 

besluit 1: 
kennis te nemen van het door Code Samen opgestelde onderzoeksrapport "Richting Vij lheerenlanden" van 21 
september 2015, alsmede van het standpunt van de gezamenlijke colleges zoals verwoord in het raadsvoorstel; 
Resultaat: Unaniem akkoord. 

besluit 2: 
tot herindeling van de gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik tot een nieuw te vormen gemeente Vijtheerenlanden 
en het college opdracht te geven een verzoek in te dienen bij de provincie(s) tot de start van de Arhi-procedure 
Resultaat: Unaniem akkoord 

besluit 3: 
als streefdatum voor de herindeling te noemen 1 januari 2018; 
Resultaat: Unaniem akkoord. 

besluit4: 
voorkeur uit te spreken voor de provincie Utrecht waarin de nieuw te vormen gemeente Vijfheerenlanden komt te 
liggen. 
Resultaat: Tegen: dhr. Bijl, dhr. De Visser, dhr. Van Genderen, mw. Horden, dhr. Gros en dhr. Van Santen (6); 

Voor: 13 raadsleden. 

besluit5: 
voorkeur uit te spreken voor de provincie Zuid-Holland waarin de nieuw te vormen gemeente Vijfheerenlanden 
komt te liggen. 
Resultaat: Tegen: 13 raadsleden; 

Voor: dhr. Bijl. dhr. De Visser, dhr. Van Genderen, mw. Horden, dhr. Gros en dhr. Van Santen (6). 

besluit6: 
Het college opdracht te geven om samen met de colleges van Vianen en Zederik Provinciale Staten van Utrecht en 
Zuid-Holland te verzoeken om in samenwerking met de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik een 
herindelingsprocedure te starten met als doel een herindeling van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik tot de 
gemeente Vijfheerenlanden; 
Resultaat: Unaniem akkoord. 

Besluit 7: 
het college opdracht te geven tot: 

A. Het in samenspraak met de raad opstellen van een toekomstvisie voor de nieuwe gemeente waarbij recht 
wordt gedaan aan de huidige en afzonderlijke toekomstvisies van de drie gemeenten zoals verwoord in het 
rapport van CodeSamen. 

B. het in samenspraak met de raad opstellen van een modern kernenbeleid, waarbij de vitaliteit van onze 
dorpen geborgd blijft en waarbij de zeggenschap van gemeenschappen en van de gemeenteraad 
evenwichtig wordt vormgegeven. 

C. het in samenspraak met de raad opstellen van een businesscase waarbij aandacht gegeven wordt aan: 
o de financiEle aandaehtspunten als genoemd in paragraaf 4.12 van het rapport "Richting 

Vij theeren I anden";
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o het opstellen van een begroting op hoofdlijnen voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden 
waarbij de belangrijkste keuzes, parameters en kaders vooraf aan de drie gemeenteraden ter 
goedkeuring worden voorgelegd: 

o het uitwerken van een organisatie- en besturingsfiloso fie en een dienstverleningsconcept voor de 
nieuw te vormen gemeentelijke organisatie die aansluiten op de maatschappelijke ontwikkefingen 
en garant staan voor een moderne, klantgerichte , innovatieve en ook open cultuur. Daarbij dient te 
worden aangegeven met betrekking tot welke nu nog uitbestede taken mogelijkerwijze een 
heroverweging gemaakt moet worden. 

D. het in samenwerking met het Rijk en de provincies starten van gesprekken over de ontvlechting uit de 
wettelfike aan provinciegrenzen gebonden gemeenschappelijke regelingen. 

E. het op inhoudelijke gronden motiveren van de samenwerkingsverbanden die het best passen op het profiel 
van de nieuwe gemeente. 

F. het in beeld brengen van de frictiekosten die daarbij ontstaan voor de eigen organisatie(s) en de 
samenwerkingsverbanden. 

Resultaat: Unaniem akkoord.
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Informatievergadering : 

Portefeuillehouder	: Coert J.J. van Ee 

Bijlagen: 
1. Verslagen expertiseavond 8 oktober 2015 
2. Knoppennotitie Verbonden Partijen 
3. Verslag bewonersavond 21 oktober 2015 

Onderwerp 
herindeling Vijfheerenlanden 

Centrale vraagstelling 
Een besluit nemen over herindeling van de gemeente Vianen, Leerdam en Zederik. 

Beslispunten 
Zie het bijgevoegd concept-besluit. 

Informatievergadering 
Dit voorstel is niet in de Informatievergadering besproken.
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1. Inleiding 

In september 2014 hebben de gemeenteraden van Leerdam en Zederik besloten om een 
haalbaarheidsonderzoek te doen naar een bestuurlijke herindeling tussen de gemeenten Leerdam, 
Vianen en Zederik. Op 27 januari 2015 heeft de gemeenteraad van Vianen een besluit van dezelfde 
strekking genomen. Met dit besluit werd de eindfase ingeluid van een proces dat in september 2013 is 
gestart toen het dagelijks bestuur van de regio Alblasserwaard-Vijfileerenlanden de commissie 
"Bestuurlijke vormgeving Alblasserwaard-Vijfheerenlanden'' (Commissie Schutte) instelde. 
De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek liggen nu voor. De keuze om wel of niet te besluiten tot 
een bestuurlijke herindeling is vanzelfsprekend aan u als gemeenteraad. Wij vinden het echter wel van 
belang dat u de conclusies van de colleges van de gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik kent: Wij 
zijn er van overtuigd dat een nieuwe gemeente Vijfheerenlanden voor de huidige gemeenten Leerdam, 
Vianen en Zederik de meest logische en toekomstbestendige keuze is. Daarnaast zien wij dat de 
provincie Utrecht de meeste kansen biedt op economisch gebied, toeristische- en recreatieve 
ontwikkeling en de vorming en het behoud van vitale kernen. Met de keuze voor de provincie Utrecht 
ontstaat naar onze opvatting een krachtige gemeente met een stevige positie in de regio. In dit 
raadsvoorstel motiveren wij ons standpunt. 

2. Wat vooraf ging 

a. Waard om te besturen 
Startpunt van het huidige proces vormde de opdracht van het dagelijks bestuur van de regio 
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden aan de commissie "Bestuurlijke vormgeving Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden" (commissie Schutte). De commissie Schutte kreeg de opdracht om drie modellen uit 
te werken voor een duurzame toekomstige bestuurlijke inrichting van de regio Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden. De commissie kwam tot het eindoordeel dat, om een duurzame ontwikkeling in deze 
regio mogelijk te maken, de vorming van drie nieuwe gemeenten in het gebied daarvoor de beste 
garanties biedt. Eén van die gemeenten is een gemeente Vijfheerenlanden bestaande uit de huidige 
gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik. 

b. Strategische verkenning 
De commissie Schutte verzocht de betrokken gemeenten om, op basis van de bevindingen uit haar 
rapport, een richtinggevende uitspraak te doen. Om deze uitspraak te kunnen doen. is door de 
gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik ieder afzonderlijk aan Bureau Berenschot de opdracht 
gegeven om een strategisch verkenning te doen naar de bestuurlijke toekomst van elke gemeente. 
Centrale vraag die deze strategische verkenningen moest beantwoorden was welke bestuurlijke 
samenwerkingsvorm de meest bestuurskrachtige is om de eigen gemeentelijk ambities te realiseren en 
de huidige en toekomstige uitdagingen en opgaven aan te kunnen. 
Bureau Berenschot heeft vervolgens geconcludeerd, na onder andere een brede maatschappelijke 
consultatie, dat de vorming van een gemeente Vijfheerenlanden het beste bij alle drie de gemeenten 
lijkt te passen. Zowel voor de korte als de lange termijn "Bestuurlijk krachtig en onafhankelijk", vat 
Bureau Berenschot het idee van een gemeente Vijfheerenlanden samen. Bestuurskracht komt daarbij 
onder meer tot uiting in een voldoende ruime begroting die keuzes mogelijk maakt, in een ambtelijke 
organisatie met ruim voldoende kwaliteit en continuIteit en in een betekenisvolle zeggenschap in en ook 
invloed op regionale vraagstukken en samenwerkingsverbanden. 
De gemeenteraden van de gemeenten Leerdam en Zederik besloten vervolgens op 2 oktober 2014 
respectievelijk 29 september 2014 op basis van de uitkomsten van de Berenschot rapporten dat een 
herindeling van de drie gemeenten de beste optie is en gaven opdracht tot het uitvoeren van een 
haalbaarheidsonderzoek naar een gemeente Vijfheerenlanden. 

c. Haalbaarheidsonderzoek zelfstandigheid Vianen 
In vervolg op de strategische verkenning van Bureau Berenschot heeft de gemeenteraad van Vianen 
opdracht gegeven tot het doen van (extra) onderzoek naar de haalbaarheid van een zelfstandige 
gemeente Vianen en daarvan de consequenties in beeld te brengen. Op 27 januari 2015 is vervolgens 
door een raadsmeerderheid van de gemeente Vianen de conclusie getrokken dat zelfstandigheid op 
termijn geen verantwoorde of haalbare optie is en kreeg ook het college van de gemeente Vianen 
opdracht om een voorstel uit te werken tot het doen van een haalbaarheidsonderzoek naar een 
bestuurlijke herindeling met de gemeenten Leerdam en Zederik.
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d. Haalbaarheidsonderzoek CodeSamen 
Om te kunnen beoordelen of een bestuurlijke herindeling van de gemeenten Leerdam, Vianen en 
Zederik haalbaar is, dan wel dat er geen belemmeringen zijn, hebben de dne gemeenteraden 
vervolgens opdracht gegeven aan hun colleges tot het doen uitvoeren van een 
haalbaarheidsonderzoek. De hierbij te beantwoorden en door de raden vastgestelde onderzoeksvragen 
hebben betrekking op de volgende vier thema's: 

Toekomstbeeld op hoofdlijnen. 
Financier). 
Provinciekeuze. 
Gemeenschappelijke regelingen. 

Deze vragen zijn vervolgens verdiept en verrijkt in diverse workshops en de antwoorden zijn verwerkt in 
het nu voorliggende rapport "Richting Vijfheerenlanden". De raadsleden hebben daarbij in een 
interactieve sessie met CodeSamen aangegeven welke aspecten zij aanvullend van belang vinden in 
het maken van een keuze voor herindeling Het betreft vier centrale contouren waaraan de nieuwe en 
financieel gezonde gemeente naar de opvatting van de raadsleden moet voldoen. Deze contouren 
vormen een belangrijk kader in het haalbaarheidsonderzoek. Het betreft: 
1. Vitale kernen met betrokken inwoners. 
2. Economische potentie (met meer hoogwaardige werkgelegenheid). 
3. Toeristische recreatieve ontwikkeling. 
4. Professionele en invloedrijke gemeente. 

Voor de uitvoering van de opdracht is een stuurgroep ingesteld bestaande uit de burgemeesters, de 
secretarissen en griffiers van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en éér) wethouder per 
gemeente. In deze stuurgroep zijn de relevante besluiten tijdens de onderzoeksfase genomen. Om de 
gemeenteraden goed aangesloten te houden op het proces is ter ondersteuning van de stuurgroep een 
klankbordgroep gevormd bestaande uit drie raadsleden per gemeente. De klankbordgroep heeft 
gedurende de uitvoering van het onderzoek feedback gegeven op het proces. Verder is er ook een 
ambtelijke regiegroep ingesteld met medewerkers van de drie gemeenten om het onderzoekstraject te 
begeleiden en de besluiten van de stuurgroep voor te bereiden. 
Daarnaast zijn er gedurende het proces gezamenlijke raadsbijeenkomsten georganiseerd. Van de 
expertiseavond van 8 okt 2015 treft u de verslagen bijgaand aan. Tevens is de "knoppennotitie" 
toegevoegd. 

3. Conclusies op basis van het haalbaarheidsonderzoek. 

3.1. Algemene conclusie: geen belemmeringen 
In de rapporten van de Commissie Schutte en Bureau Berenschot zijn al veel vragen over de 
wenselijkheid en haalbaarheid van een gemeente Vijfheerenlanden beantwoord. De vraag die nu 
voorligt, is of er belemmeringen zijn om tot herindeling van de gemeenten Leerdam. Vianen en Zederik 
over te gaan. Uit het onderzoek van CodeSamen blijkt dat er in de praktijk geen belemmeringen zijn 
voor een gemeentelijke herindeling van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik. Wij concluderen 
als colleges ook dat er geen belemmeringen zijn en zien zelfs veel kansen om de gewenste doelen en 
opgaven voor het gehele gebied adequater te realiseren. In de volgende paragrafen gaan wij daar 
dieper op in. 

3.2. Conclusies toekomstbeeld op hoofdlijnen: veel kansen en geen belemmeringen 
Het onderzoek laat zien dat de drie gemeenten een sterke inhoudelijke, maatschappelijke en ruimtelijk-
landschappelijke verbinding hebben. De drie gemeenten typeren en benaderen hun inwoners op een 
manier die veel met elkaar overeenkomt. Uiteraard blijkt uit het rapport van CodeSamen dat er sociale 
en culturele verschillen zijn tussen de inwoners van de drie gemeenten. Net als dat er overigens 
verschillen zijn tussen de kernen binnen een gemeente. De diverse gemeenschappen hebben echter 
met elkaar gemeen dat er een hoge mate van betrokkenheid is. 
Ook is er bij de drie gemeenten sprake van een vergelijkbare maatschappelijke opgave. Die opgave 
komt voort uit al lang zichtbare trends (bijvoorbeeld vergrijzing en ontgroening) en uit het veranderende 
takenpakket en de nieuwe verantwoordelijkheden van de drie gemeenten (bijvoorbeeld 
decentralisaties; participatiesamenleving).
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CodeSamen concludeert dat de antwoorden die de drie gemeenten ieder afzonderlijk op deze opgave 
hebben geformuleerd nagenoeg gelijk zijn dan wel elkaar aanvullen. Bij een besluit tot herindeling van 
de drie gemeenten ontstaat er dan ook een middelgrote gemeente waarin natuurschoon, goed wonen, 
sociale cohesie, bereikbaarheid, bedrijvigheid, toerisme en vitaliteit van de gemeenschappen centraal 
staan 
Wij zijn en/an overtuigd dat beleidsinhoudelijk de zaken bij alle drie de gemeenten goed op orde zijn. 
De recente decentralisaties en de toekomstige maatschappelijke opgaven vergen echter (te) veel van 
de individuele gemeenten. Een herindeling kan ervoor zorgen dat we voldoende omvang, budgettaire 
ruimte en bestuurskracht kunnen genereren waardoor er een duurzame, krachtige, effectieve en 
efficiënte gemeente ontstaat. Een gemeente die in een breed bestuurlijk en maatschappelijk 
krachtenveld kan opereren. Kortom: Een gemeente die een krachtig antwoord kan geven op alle 
beleidsinhoudelijke ontwikkelingen die op ons af komen. We realiseren ons, dat er nog veel 
vraagstukken op te lossen zijn. Elke volgende stap brengt immers nieuwe vraagstukken met zich mee. 
Maar juist gezamenlijk en krachtig kiezen brengt oplossingen dichterbij. Oplossingen in het belang van 
onze inwoners. 

3.3. Conclusies financiën op hoofdlijnen: geen belemmeringen 
Uit de financiële analyse komt naar voren dat de drie gemeenten binnen de door hen gehanteerde 
kaders en beleidskeuzes financieel op orde zijn. een sluitende meerjarenbegroting hebben en onder 
repressief toezicht staan van de provincie. Wel zijn er vanzelfsprekend verschillen tussen de drie 
gemeenten geconstateerd die bepaald worden door eigenheid van de drie gemeenten. Bijvoorbeeld de 
mate waarin de gemeente grondposities bezit. Daarom is ook — gedurende en aanvullend op het 
haalbaarheidsonderzoek overleg gevoerd tussen portefeuillehouders en financieel deskundigen van de 
drie gemeenten. Hierin is verdieping gezocht rondom thema's als grondexploitaties, risicoparagrafen, 
waarderingsgrondslagen, bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen en dergelijke. Deze 
overleggen hebben de conclusies van CodeSamen bevestigd en het onderlinge vertrouwen versterkt. 
Uiteraard zijn er financiële risico's, maar deze zijn binnen de begrotingen van de drie gemeenten op 
een verantwoorde manier afgedekt. Uit de onderzoeken zijn geen nieuwe feiten of omstandigheden 
naar voren gekomen die van invloed zijn op het risicoprofiel van de nieuw te vormen gemeente. 
CodeSamen concludeert dat een gemeente Vijfheerenlanden een vergelijkbare financiële positie zal 
hebben als gemeenten van 20 000 tot 50.000 inwoners en een betere financiële positie dan gemeenten 
van 50.000 tot 100.000 inwoners. Wij concluderen vanuit financieel perspectief er voor de vorming van 
een gemeente Vijfheerenlanden geen belemmeringen zijn te verwachten. 
In het raadsvoorstel van maart 2015 is aangegeven dat het door u gevraagde haalbaarheidsonderzoek 

opgesteld wordt in de vorm van een businesscase. Een businesscase is een document waarin een 
investeringsvoorstel wordt afgewogen op alle voor- en nadelen (baten en lasten). Een businesscase is 
de onderbouwing voor een verantwoorde beslissing tot het doen van een investering, of zoals in dit 
geval. van een herindeling. In het voorliggende haalbaarheidsonderzoek zijn veel elementen 
opgenomen die een belangnjke onderdeel vormen van een businesscase: 

• de financiële kenmerken van de drie gemeenten in paragraaf 4.2, vergeleken met landelijke 
gemiddelden; 

• de lokale lasten in paragraaf 4.4, vergeleken met landelijke gemiddelden; 
• de balansindicatoren in de tabel in paragraaf 4.11 die inzicht geven in de balans van de nieuw te 

vormen gemeente. 

In paragraaf 4.12 van het haalbaarheidsonderzoek worden de financiële aandachtspunten geschetst 
die een nadere uitwerking moeten krijgen in de tweede fase. In die tweede fase komen onderwerpen 
aan de orde zoals de toekomstvisie voor de nieuwe gemeente, het kernenbeleid, de begroting op 
hoofdlijnen en de organisatiefilosofie. Hiervoor moeten nog beleidskeuzes worden gemaakt en moeten 
de ambities en de doelstellingen die daarmee samenhangen nog worden geformuleerd. Deze keuzes 
hebben gevolgen voor bijvoorbeeld de omvang van de formatie en de omvang van de begroting. Wij 
zijn dan ook van mening dat met de in het rapport opgenomen en onderzochte financiële gegevens 
voldoende handvat wordt geboden voor een doorkijk naar de nieuwe gemeente.
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3.4. Conclusie provinciekeuze: Keuze voor de provincie Utrecht 
Uit de analyse door CodeSamen van de beleidskaders van de provincies Zuid-Holland en Utrecht komt 
op hoofdlijnen naar voren dat de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden in beide provincies tot zijn recht 
kan komen. Zo laat een analyse van het provinciaal beleid van de provincie Utrecht ten opzichte van 
het gewenste pro fiel voor de nieuwe gemeente veel aantrekkelijke uitgangspunten zien. Op alle vier de 
focuspunten van de raad is de provincie Utrecht aantrekkelijk voor de nieuwe gemeente 
Vijfheerenlanden. Dat betreft dan vooral de economische potentie van de provincie , de ruimte voor 
innovatie. de ondersteuning op toerisme en recreatie en de agenda vitaal platteland. Daarnaast is ook 
de lastendruk van de provincie Utrecht lager. De analyse van het provinciaal beleid van de provincie 
Zuid-Holland ten opzichte van het gewenste profel voor de nieuwe gemeente laat ook een aantal 
aantrekkelijke aansluitingspunten zien. Op twee van de vier focuspunten van de raad is de provincie 
Zuid-Holland aantrekkelijk voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Dit betreft het beleid dat 
gevoerd wordt op het thema vitale kernen en toerisme en recreatie. Op de andere twee focuspunten. 
economische potentie en invloed, is Zuid-Holland minder aantrekkelijk voor de nieuwe gemeente 
Daarnaast is ook de lastendruk van de provincie Zuid-Holland hoger. De bestaande relatiepatronen 
(woon-werk, gebruik sociale en medische voorzieningen) van de drie gemeenten als totaal zijn naar de 
provincie Utrecht sterker dan naar de provincie Zuid-Holland. Dit geldt overigens meer voor de 
uitgaande stromen dan voor de inkomende stromen. De bestaande relatiepatronen zullen naar 
verwachting niet worden beTnvloed door de provinciekeuze, maar de bestuursoriëntatie die door een 
provinciekeuze voor Utrecht ontstaat, sluit beter aan op de leefpatronen van de inwoners van 
Vijfheerenlanden. 

We hebben ons de vraag gesteld of een expliciete voorkeur wel relevant is. Het rapport van 
CodeSamen laat zien dat een gemeente Vijfheerenlanden in beide provincies tot volle wasdom kan 
komen. Gemeente- en provinciegrenzen worden maatschappelijk gezien steeds minder relevant. 
Steden, regio's en gemeenschappen daaromheen des te meer. Daarnaast blijkt dat provinciegrenzen 
voor inwoners en bedrijven niet echt relevant zijn. In de huidige netwerksamenleving gaat het 
bestuurlijk allang niet meer om alleen de samenwerking tussen overheden. Het gaat om samenwerking 
tussen overheden, kennisinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld die samen werken 
aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en die samenwerken op inhoudelijke thema's 
Om die reden willen de colleges zich in hun handelen niet expliciet verbinden aan slechts één 
geografische indeling, maar op allerlei vraagstukken en thema's steeds zoeken naar relevante 
verbindingen. Juist in onze positie als grensgemeenten zien wij hier veel kansen voor. 
Een herindeling vergt echter wettelijk gezien wel een expliciete keuze voor een provincie van waaruit 
deze doelstellingen nagestreefd kunnen worden. Het geeft een (bestuurs)krachtig signaal om als drie 
gemeenten een zelfde voorkeur uit te spreken. Op dat punt liggen er voor ons meer kansen in de 
provincie Utrecht dan in de provincie Zuid-Holland. De nieuwe gemeente Vijfheerenlanden ligt op het 
kruispunt van de snelwegen A2, A27 en A15 en is daarmee voor veel ondernemers een aantrekkelijke 
vestigingsplek. De nieuwe gemeente Vijfheerenlanden heeft economische groei als hoge prioriteit 
geformuleerd en is dus gebaat bij een regio die daar veel aandacht, tijd en geld in investeert. De 
activiteiten van de Economic Board Utrecht en de Noordvleugel dragen het meest bij aan een 
aantrekkelijke en dynamische woon- en werkregio. De nieuwe gemeente Vijfheerenlanden is daarnaast 
gebaat bij innovatie. Innovatieve concepten moeten ons bijvoorbeeld helpen om onze inwoners 
betrokken en mobiel te houden en de kernen vitaal te houden. De A2-kennisas tussen de regio's 
Eindhoven en Utrecht heeft momenteel de meest innovatieve potentie van heel Nederland. Ook de 
relatief nabije aanwezigheid van belangrijke onderwijs- en zorginstellingen in de regio Utrecht dragen 
bij aan het ontwikkelen van dergelijke zorgconcepten die bijdragen aan het vitaal houden van ons 
platteland. De inwoners van Utrecht hebben behoefte aan een groene long. (Vrijetijds)verbindingen van 
stad naar platteland staan op de agenda en dragen bij aan de bereikbaarheid en vitaliteit van onze 
dorpen. Daar willen we van profiteren. Wij willen dan ook in de provincie Utrecht aan tafel zitten zodat 
er niet over ons maar met ons gesproken wordt. 
Het perspectief van Zuid-Holland is om vooral bestuurlijke redenen minder aantrekkelijk. In Zuid-
Holland 
bestaat het bestuurlijk centrum uit meer gemeenten, waardoor de invloed die de nieuwe gemeente 
Vijfheerenlanden kan uitoefenen beperkter is. Het bestuurlijk centrum wordt daarbij gedomineerd door 
grote steden zoals Den Haag en Rotterdam met grootstedelijke problematiek. Daar komt bij dat het 
voortbestaan van de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden sterk onder druk staat. Het uittreden van 
de gemeente Hardinxveld versterkt dit. Dat geldt in mindere mate ook voor de regio Zuid-Holland Zuid.
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Het is zeer goed denkbaar dat de regio Zuid-Holland Zuid op termijn intensieve samenwerking dan wel 
fusiepartners zal moeten zoeken om haar voortbestaan te kunnen garanderen. In navolging van de 
ontwikkeling van de politieregio is de verwachting dat daarbij vooral de kant van Rotterdam wordt 
opgekeken. Voor de gemeente Vijfheerenlanden wordt de afstand tot het bestuurlijk centrum daarmee 
steeds groter. De onzekerheid of de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden de belangen van haar 
inwoners voldoende kan waarborgen neemt daarmee toe. 
Een besluit tot herindeling is geen besluit dat we nemen voor de komende paar jaar maar een besluit 
dat ook recht moet doen aan de belangen van onze inwoners en bedrijven over 15 of 20 jaar. Een 
gemeente Vijfheerenlanden bevindt zich, ook als gemeente, in de grootstedelijke en buitengewoon 
dynamische en innovatieve regio Utrecht en blijft daar ook liggen. Die regio ligt nu eenmaal grotendeels 
in de provincie Utrecht. Het is dan ook daar dat we nu en in de toekomst bestuurlijk de belangen van 
onze inwoners en bedrijven het beste kunnen behartigen. 

3.5. Conclusies Verbonden partijen: geen belemmeringen 
In de analyse van de aspecten die te onderscheiden zijn bij de verbonden partijen is een onderscheid 
te maken naar drie hoofdfactoren. Ten eerste is een keus voor een provincie gelijktijdig een keus voor 
die regelingen die wettelijk aan de provincie zijn verbonden, dit betreft de veiligheidsregio, de 
omgevingsdienst en de gezondheidszorg. Bij deze drie kan wettelijk gezien na de besluitvorming niet 
anders gehandeld worden dan te onderhandelen over intreed- en uittreedkosten. Er zijn 
(buitenwettelijke) innovatieve opties denkbaar, maar die zijn tot nu toe niet eerder toegepast in het land. 
Ten tweede geldt voor de regelingen die niet aan de provinciekeus zijn verbonden dat de inhoudelijke 
meerwaarde voor de nieuwe gemeente de doorslag moet geven. Dit vraagt nader onderzoek, waarbij 
alle mogelijke opties verkend moeten worden. Het derde aspect betreft de desintegratiekosten. Het 
rapport doet geen uitspraak over de kosten die met desintegratie verbonden kunnen zijn. Deze kosten 
zijn van veel factoren afhankelijk en worden vooral bepaald door de aard van de besprekingen en de 
wil om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Voor wat betreft de vrijwillige samenwerkingsverbanden 
zijn er verschillende opties. Dat kan provinciegrensoverschrijdend of door taken weer in zelfbeheer uit 
te voeren. 
Nu een bandbreedte van mogelijk desintegratiekosten schetsen geeft een mogelijk verkeerd beeld en 
kan de besluitvorming onevenredig beffivloeden. De verwachting is dat de kosten van uittreding uit de 
Zuid-Hollandse regelingen meer kosten met zich mee brengt op basis van het eenvoudige gegeven dat 
het twee gemeenten betreft in plaats van één gemeente. Beantwoording van deze vraagstukken is een 
logische vervolgstap die komt na het principale besluit tot herindeling. 
Het vraagstuk van de gemeenschappelijke regelingen is complex. Niet alleen door de provinciekeuze 
komt dit vraagstuk op tafel. Ook het mogelijk weer zelfstandig uitvoeren van taken is een vraagstuk dat 
bij schaalvergroting opkomt. Geen enkele keuze is zonder gevolgen voor onze verbonden partijen. Het 
gaat bij dit vraagstuk vooral om de bestuurlijke wil om tot een oplossing te komen. En die wil en 
bereidheid om krachtig bij te dragen aan oplossingen bij ontvlechtingsvraagstukken is er bij ons. In de 
discussie over het mogelijk vertrek van twee gemeenten komt regelmatig aan de orde of dit het 
bestaansrecht van samenwerkingsverbanden in de regio Zuid-Holland Zuid ondermijnt. Wij zijn van 
mening dat het vertrek van twee gemeenten met 34.000 inwoners niet fundamenteel bepalend kan zijn 
voor het bestaansrecht van deze regelingen. Waar er problemen ontstaan zijn we bereid 
toekomstgericht onze verantwoordelijkheid te nemen. Wij willen vooruitkijken en samen met onze 
bestuurlijke partners een bijdrage leveren aan toekomstbestendige oplossingen waarbij samenwerking 
in welke vorm dan ook door ons zeker niet uitgesloten wordt. Wij dagen onze partners hierbij graag uit 
om bestaande denkkaders te overstijgen en creatief mee te denken in mogelijkheden in plaats van in 
bedreigingen. 

4. Vervolg 

Het haalbaarheidsonderzoek is de afsluiting van de eerste fase van het herindelingsproces, een fase 
waarin de dne gemeenten relevante informatie gedeeld hebben met als doel inzicht te krijgen in de 
haalbaarheid van een herindeling. Vervolgens kunnen de colleges een verzoek indienen bij de 
provincie(s) tot de start van de Arhi-procedure. 

De provincies bepalen vervolgens of er een Interprovinciale Commissie wordt samengesteld of dat één 
van de provincies de Arhi-aanvraag in behandeling neemt. Het Arhi-traject neemt minimaal 1,5 jaar in 
beslag.
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De drie gemeenten gaan gezamenlijk een nieuwe gemeente en organisatie ontwerpen. Hiervoor zal te 
zijner tijd een nieuwe projectstructuur worden voorgesteld. 

5. Financiële gevolgen 

Het project haalbaarheidsonderzoek laat een lichte overschrijding zien. Deze wordt vooral veroorzaakt 
door de vele extra vragen aan CodeSamen, het besluit een publieksversie samen te stellen en de extra 
bijeenkomsten van de gemeenteraden. Deze kunnen worden gedekt uit de toegekende provinciale 
subsidies. 
De financiële gevolgen voor het vervolgtraject zijn niet bij voorbaat direct aan te geven. Er komt een 
bijdrage in de project- en frictiekosten vanuit het Rijk. De in- en uittreedkosten zullen het resultaat zijn 
van onderhandelingen zoals het rapport van CodeSamen al aangeeft. Voor de start van fase 2 zal een 
voorbereidingskrediet gevraagd worden. Het Rijk hanteert sinds enige tijd de beleidslijn om gelden 
beschikbaar te stellen vóór de datum van feitelijke herindeling. Deze mogelijkheid wordt onderzocht. 

6. Risicoparagraaf 

Een herindelingsproces kent vele valkuilen. Hieronder een selectie van de meest relevante risico's. 

6.1. Omgeving 
De meeste buurgemeenten hebben aangegeven een herindeling van de gemeenten Leerdam, Vianen 
en Zederik een logische keuze te vinden. Wij verwachten weinig weerstand op de herindeling op 
zichzelf. Het uittreden van één of twee gemeenten uit gemeenschappelijke regelingen heeft echter wel 
consequenties voor de samenwerkingspartners en omringende gemeenten. Door met elkaar in gesprek 
te gaan en de kansen en mogelijkheden centraal te zetten in plaats van de bedreigingen zal getracht 
worden de weerstand te verminderen en constructieve oplossingen te bedenken. Voor een geslaagd 
resultaat is van alle partijen bestuurlijke wil nodig. 

6.2. Provincies 
Het proces kan vertraagd worden wanneer de twee provincies het niet eens worden met elkaar. Zij zijn 
immers de trekkers van de Arhi-procedure. Om dit risico te beheersen is het belangrijk dat fors 
ingestoken wordt op een goede relatie met de provincies en een gedeeld toekomstbeeld. Ook wordt 
momenteel gewerkt aan een Arhi-strategie waarin de mogelijke beinvloedingsinstrumenten en 
beinvloedingsmomenten nader onderzocht worden. 

6.3. Uittredingskosten 
De daadwerkelijke desintegratiekosten kunnen vooraf niet bepaald worden. Deze zijn sterk afhankelijk 
van een onderhandelingsproces. Om deze nsico's te beheersen zal gebruik gemaakt worden van de 
ervaring van heringedeelde gemeenten en kan een beroep gedaan worden op een professionele 
onderhandelaar. Ook zullen wij het Rijk en de provincie(s) vragen ons te ondersteunen in dit proces. 

6.4. Provinciekeuze 
Uiteindelijk beslissen de Tweede en de Eerste Kamer over het verzoek tot herindeling. Indien de vijf 
partijen (drie gemeenten en twee provincies) geen unaniem voorstel doen over de provinciekeuze zal 
de minister uiteindelijk een voorstel voorleggen aan de Kamer. In een dergelijk proces zal de 
provinciekeuze onderhevig zijn aan lobby en kan dit leiden tot een andere provinciekeuze. Om dit te 
voorkomen is het belangrijk te streven naar een door de beide provincies gedragen voorstel dan wel 
een stevig lobbytraject op te zetten. 

7. Inspraak en communicatie 
Bij zowel de totstandkoming van het rapport van de commissie Schutte als de door Berenschot 
uitgevoerde haalbaarheid onderzoeken is er veel ruimte geweest voor dialoog en debat. De commissie 
Schutte heeft dialoogsessies gehouden en Berenschot heeft e-debatten georganiseerd en er is een 
enquête gehouden. Zowel voor inwoners als bedrijven.
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De fase van het haalbaarheidsonderzoek is vooral een boekenonderzoek geweest. Vanaf het besluit 
om een gezamenlijk haalbaarheidsonderzoek vast te stellen hebben de drie gemeenten inwoners 
geinformeerd over het tot stand komen van het haalbaarheidsonderzoek. 

De colleges van Leerdam, Vianen en Zederik hebben een zorgvuldig traject uitgezet zodat de 
raadsleden eerst het haalbaarheidsonderzoek hebben ontvangen met het raadsadvies waarna het 
inwoners, personeel, omliggende gemeenten en samenwerkingspartners het rapport hebben 
ontvangen en waar mogelijk een persoonlijke toelichting op het haalbaarheidsonderzoek en het 
raadsvoorstel. 
Na het bekend worden van het raadsvoorstel hebben de drie gemeenten de inwoners via de lokale 
kranten, digitale communicatie, informele bijeenkomsten en een informatieavond over het raadsvoorstel 
gefnformeerd. Inzet van deze communicatie was de bewoners te informeren welke stappen er gezet 
worden. 
De raden nemen 10 november 2015 per gemeente een besluit over het raadsvoorstel en daarbij over 
het opstarten van de Arhi-procedure. 

Het college van Zederik, 
de secretaris,	 de burgemeest 
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Gemeente Vianen

RAADSVOORSTEL 

Datum vergadering : 10 november 2015 

Agendapunt	: 4. 

Portefeuillehouder	: burgemeester W.G. (Wim) Groeneweg 

Ambtelijk primaat	: gemeentesecretaris, W. (Wahe) Wieringa 

Onderwerp: 

Herindeling Vijfheerenlanden 

Voorstel: 

Besluiten conform bijlage 1 bij dit raadsvoorstel 

Aan de gemeenteraad 

1. Inleiding 

In september 2014 hebben de gemeenteraden van Leerdam en Zederik besloten om een haalbaarheidsonder-
zoek te doen naar een bestuurlijke herindeling tussen de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik. Op 27 janua-
ri 2015 heeft de gemeenteraad van Vianen een besluit van dezelfde strekking genomen. Met dit besluit werd 
de eindfase ingeluid van een proces dat in september 2013 is gestart toen het dagelijks bestuur van de regio 
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden de commissie "Bestuurlijke vormgeving Alblasserwaard-Vijfheerenlanden" 
(Commissie Schutte) instelde. 
De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek liggen nu voor. De keuze om wel of niet te besluiten tot een 
bestuurlijke herindeling is vanzelfsprekend aan u als gemeenteraad. Wij vinden het echter wel van belang dat u 
de conclusies van de colleges van de gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik kent: Wij zijn er van overtuigd dat 
een nieuwe gemeente Vijfheerenlanden voor de huidige gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik de meest 
logische en toekomstbestendige keuze is. Daarnaast zien wij dat de provincie Utrecht de meeste kansen biedt 
op economisch gebied, toeristische- en recreatieve ontwikkeling en de vorming en het behoud van vitale ker-
nen. Met de keuze voor de provincie Utrecht ontstaat naar onze opvatting een krachtige gemeente met een 
stevige positie in de regio. In dit raadsvoorstel motiveren wij ons standpunt. 

2. Wat vooraf ging 

a. Waard om te besturen 
Startpunt van het huidige proces vormde de opdracht van het dagelijks bestuur van de regio Alblasserwaard-
Vigheerenlanden aan de commissie "Bestuurlijke vormgeving Alblasserwaard-Vijfheerenlanden" (commissie 
Schutte). De commissie Schutte kreeg de opdracht om drie modellen uit te werken voor een duurzame toe-
komstige bestuurlijke inrichting van de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. De commissie kwam tot het
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eindoordeel dat, om een duurzame ontwikkeling in deze regio mogelijk te maken, de vorming van drie nieuwe 
gemeenten in het gebied daarvoor de beste garanties biedt. Eén van die gemeenten is een gemeente Vijfhee-
renlanden bestaande uit de huidige gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik. 

b. Strategische verkenning 
De commissie Schutte verzocht de betrokken gemeenten om, op basis van de bevindingen uit haar rapport, 
een richtinggevende uitspraak te doen. Om deze uitspraak te kunnen doen, is door de gemeenten Leerdam, 
Vianen en Zederik ieder afzonderlijk aan Bureau Berenschot de opdracht gegeven om een strategisch verken-
ning te doen naar de bestuurlijke toekomst van elke gemeente. Centrale vraag die deze strategische verken-
ningen moest beantwoorden was welke bestuurlijke samenwerkingsvorm de meest bestuurskrachtige is om de 
eigen gemeentelijk ambities te realiseren en de huidige en toekomstige uitdagingen en opgaven aan te kunnen. 
Bureau Berenschot heeft vervolgens geconcludeerd, na onder andere een brede maatschappelijke consultatie, 
dat de vorming van een gemeente Vijfheerenlanden het beste bij alle drie de gemeenten lijkt te passen. Zowel 
voor de korte als de lange termijn. "Bestuurlijk krachtig en onafhankelijk", vat Bureau Berenschot het idee van 
een gemeente Vijfheerenlanden samen. Bestuurskracht komt daarbij onder meer tot uiting in een voldoende 
ruime begroting die keuzes mogelijk maakt, in een ambtelijke organisatie met ruim voldoende kwaliteit en 
continuIteit en in een betekenisvolle zeggenschap in en ook invloed op regionale vraagstukken en samenwer-
kingsverbanden. 
De gemeenteraden van de gemeenten Leerdam en Zederik besloten vervolgens op 2 oktober 2014 respectieve-
lijk 29 september 2014 op basis van de uitkomsten van de Berenschot rapporten dat een herindeling van de 
drie gemeenten de beste optie is en gaven opdracht tot het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar 
een gemeente Vijfheerenlanden. 

c. Haalbaarheidsonderzoek zelfstandigheid Vianen 
In vervolg op de strategische verkenning van Bureau Berenschot heeft de gemeenteraad van Vianen opdracht 
gegeven tot het doen van (extra) onderzoek naar de haalbaarheid van een zelfstandige gemeente Vianen en 
daarvan de consequenties in beeld te brengen. Op 27 januari 2015 is vervolgens door een raadsmeerderheid 
van de gemeente Vianen de conclusie getrokken dat zelfstandigheid op termijn geen verantwoorde of haalbare 
optie is en kreeg ook het college van de gemeente Vianen opdracht om een voorstel uit te werken tot het doen 
van een haalbaarheidsonderzoek naar een bestuurlijke herindeling met de gemeenten Leerdam en Zederik. 

d. Haalbaarheidsonderzoek CodeSamen 
Om te kunnen beoordelen of een bestuurlijke herindeling van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik 
haalbaar is, dan wel dat er geen belemmeringen zijn, hebben de drie gemeenteraden vervolgens opdracht 
gegeven aan hun colleges tot het doen uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. De hierbij te beantwoorden 
en door de raden vastgestelde onderzoeksvragen hebben betrekking op de volgende vier thema's: 

Toekomstbeeld op noofdlijnen. 
Financiën. 
Provinciekeuze. 
Gemeenschappelijke regelingen. 

Deze vragen zijn vervolgens verdiept en verrijkt in diverse workshops en de antwoorden zijn verwerkt in het nu 
voorliggende rapport "Richting Vijfheerenlanden". De raadsleden hebben daarbij in een interactieve sessie met 
CodeSamen aangegeven welke aspecten zij aanvullend van belang vinden in het maken van een keuze voor 
herindeling. Het betreft vier centrale contouren waaraan de nieuwe en financieel gezonde gemeente naar de 
opvatting van de raadsleden moet voldoen. Deze contouren vormen een belangnjk kader in het haalbaarheids-
onderzoek. Het betreft:
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1. Vitale kernen met betrokken inwoners. 
2. Economische potentie (met meer hoogwaardige werkgelegenheid). 
3. Toeristische recreatieve ontwikkeling. 
4. Professionele en invloedrijke gemeente. 

Voor de uitvoering van de opdracht is een stuurgroep ingesteld bestaande uit de burgemeesters, de secretaris-
sen en griffiers van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en ééri wethouder per gemeente. In deze stuur-
groep zijn de relevante besluiten tijdens de onderzoeksfase genomen. Om de gemeenteraden goed aangeslo-
ten te houden op het proces is ter ondersteuning van de stuurgroep een klankbordgroep gevormd bestaande 
uit drie raadsleden per gemeente. De klankbordgroep heeft gedurende de uitvoering van het onderzoek feed-
back gegeven op het proces. Verder is er ook een ambtelijke regiegroep ingesteld met medewerkers van de 
drie gemeenten om het onderzoekstraject te begeleiden en de besluiten van de stuurgroep voor te bereiden. 
Daarnaast zijn er gedurende het proces gezamenlijke raadsbijeenkomsten georganiseerd. Van de expertise-
avond van 8 oktober 2015 treft u de verslagen bijgaand aan. Tevens is de 'knoppennotitie" toegevoegd. 

3. CONCLUSIES OP BASIS VAN HET HAALBAARHEIDSONDERZOEK. 

3.1. Algemene conclusie: geen belemmeringen 
In de rapporten van de Commissie Schutte en Bureau Berenschot zijn al veel vragen over de wenselijkheid en 
haalbaarheid van een gemeente Vijfheerenlanden beantwoord. De vraag die nu voorligt, is of er belemmerin-
gen zijn om tot herindeling van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik over te gaan. Uit het onderzoek van 
CodeSamen blijkt dat er in de praktijk geen belemmeringen zijn voor een gemeentelijke herindeling van de 
gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik. Wij concluderen als colleges ook dat er geen belemmeringen zijn en 
zien zelfs veel kansen om de gewenste doelen en opgaven voor het gehele gebied adequater te realiseren. In 
de volgende paragrafen gaan wij daar dieper op in. 

3.2. Conclusiestoekomstbeeld op hoofdlijnen: veel kansen en geen belemmeringen 
Het onderzoek laat zien dat de drie gemeenten een sterke inhoudelijke, maatschappelijke en ruimtelijk-
landschappelijke verbinding hebben. De drie gemeenten typeren en benaderen hun inwoners op een manier 
die veel met elkaar overeenkomt. Uiteraard blijkt uit het rapport van CodeSamen dat er sociale en culturele 
verschillen zijn tussen de inwoners van de drie gemeenten. Net als dat er overigens verschillen zijn tussen de 
kernen binnen een gemeente. De diverse gerneenschappen hebben echter met elkaar gemeen dat er een hoge 
mate van betrokkenheid is. 
Ook is er bij de drie gemeenten sprake van een vergelijkbare maatschappelijke opgave. Die opgave komt voort 
uit al lang zichtbare trends (bijvoorbeeld vergrijzing en ontgroening) en uit het veranderende takenpakket en 
de nieuwe verantwoordelijkheden van de drie gemeenten (bijvoorbeeld decentralisaties; participatiesamenle-
ving). CodeSamen concludeert dat de antwoorden die de drie gemeenten ieder afzonderlijk op deze opgave 
hebben geformuleerd nagenoeg gelijk zijn dan wel elkaar aanvullen. Bij een besluit tot herindeling van de drie 
gemeenten ontstaat er dan ook een middelgrote gemeente waarin natuurschoon, goed wonen, sociale cohe-
sie, bereikbaarheid, bedrijvigheid, toerisme en vitaliteit van de gemeenschappen centraal staan. 
Wij zijn ervan overtuigd dat beleidsinhoudelijk de taken bij alle drie de gemeenten goed op orde zijn. De recen-
te decentralisaties en de toekomstige maatschappelijke opgaven vergen echter (te) veel van de individuele 
gemeenten. Een herindeling kan ervoor zorgen dat we voldoende omvang, budgettaire ruimte en bestuurs-
kracht kunnen genereren waardoor er een duurzame, krachtige, effectieve en efficiënte gemeente ontstaat. 
Een gemeente die in een breed bestuurlijk en maatschappelijk krachtenveld kan opereren. Kortom: Een ge-
meente die een krachtig antwoord kan geven op alle beleidsinhoudelijke ontwikkelingen die op ons af komen. 
We realiseren ons, dat er nog veel vraagstukken op te lossen zijn. Elke volgende stap brengt immers nieuwe
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vraagstukken met zich mee. Maar juist gezamenlijk en krachtig kiezen brengt oplossingen dichterbij. Oplossin-
gen in het belang van onze inwoners. 

3.3. Conclusies financiën op hoofdlijnen: geen belemmeringen 
Uit de financiële analyse komt naar voren dat de drie gemeenten binnen de door hen gehanteerde kaders en 
beleidskeuzes financieel op orde zijn, een sluitende meerjarenbegroting hebben en onder repressief toezicht 
staan van de provincie. Wel zijn er vanzelfsprekend verschillen tussen de drie gemeenten geconstateerd die 
bepaald worden door eigenheid van de drie gemeenten. Bijvoorbeeld de mate waarin de gemeente grondposi-
ties bezit. Daarom is ook — gedurende en aanvullend op het haalbaarheidsonderzoek overleg gevoerd tussen 
portefeuillehouders en financieel deskundigen van de drie gemeenten. Hierin is verdieping gezocht rondom 
thema's als grondexploitaties, risicoparagrafen, waarderingsgrondslagen, bijdragen aan gemeenschappelijke 
regelingen en dergelijke. Deze overleggen hebben de conclusies van CodeSamen bevestigd en het onderlinge 
vertrouwen versterkt. 
Uiteraard zijn er financiële risico's, maar deze zijn binnen de begrotingen van de drie gemeenten op een ver-
antwoorde manier afgedekt. Uit de onderzoeken zijn geen nieuwe feiten of omstandigheden naar voren geko-
men die van invloed zijn op het risicoprofiel van de nieuw te vormen gemeente. CodeSamen concludeert dat 
een gemeente Vijfheerenlanden een vergelijkbare financiële positie zal hebben als gemeenten van 20.000 tot 
50.000 inwoners en een betere financiële positie dan gemeenten van 50.000 tot 100.000 inwoners. Wij conclu-
deren vanuit financieel perspectief er voor de vorming van een gemeente Vijfheerenlanden geen belemmerin-
gen zijn te verwachten. 
In het raadsvoorstel van maart 2015 is aangegeven dat het door u gevraagde haalbaarheidsonderzoek opge-

steld wordt in de vorm van een businesscase. Een businesscase is een document waarin een investeringsvoor-
stel wordt afgewogen op alle voor- en nadelen (baten en lasten). Een businesscase is de onderbouwing voor 
een verantwoorde beslissing tot het doen van een investering, of zoals in dit geval: van een herindeling. In het 
voorliggende haalbaarheidsonderzoek zijn veel elementen opgenomen die een belangrijke onderdeel vormen 
van een businesscase: 

• de financiële kenmerken van de drie gemeenten in paragraaf 4.2, vergeleken met landelijke gemiddelden; 
• de lokale lasten in paragraaf 4.4, vergeleken met landelijke gemiddelden; 
• de balansindicatoren in de tabel in paragraaf 4.11 die inzicht geven in de balans van de nieuw te vormen 

gemeente. 

In paragraaf 4.12 van het haalbaarheidsonderzoek worden de financiële aandachtspunten geschetst die een 
nadere uitwerking moeten krijgen in de tweede fase. In die tweede fase komen onderwerpen aan de orde zoals 
de toekomstvisie voor de nieuwe gemeente, het kernenbeleid, de begroting op hoofdlijnen en de organisatiefi-
losofie. Hiervoor moeten nog beleidskeuzes worden gemaakt en moeten de ambities en de doelstellingen die 
daarmee samenhangen nog worden geformuleerd. Deze keuzes hebben gevolgen voor bijvoorbeeld de omvang 
van de formatie en de omvang van de begroting. Wij zijn dan ook van mening dat met de in het rapport opge-
nomen en onderzochte financiële gegevens voldoende handvat wordt geboden voor een doorkijk naar de 
nieuwe gemeente. 

3.4. Conclusie provinciekeuze: Keuze voor de provincie Utrecht 
Uit de analyse door CodeSamen van de beleidskaders van de provincies Zuid-Holland en Utrecht komt op 
hoofdlijnen naar voren dat de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden in beide provincies tot zijn recht kan komen. 
7o laat een analyse van het provinciaal beleid van de provincie Utrecht ten opzichte van het gewenste profiel 
voor de nieuwe gemeente veel aantrekkelijke uitgangspunten zien. Op alle vier de focuspunten van de raad Is 
de provincie Utrecht aantrekkelijk voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Dat betreft dan vooral de eco-
nomische potentie van de provincie, de ruimte voor innovatie, de ondersteuning op toerisme en recreatie en 

de agenda vitaal platteland. Daarnaast is ook de lastendruk van de provincie Utrecht lager. De analyse van het
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provinciaal beleid van de provincie Zuid-Holland ten opzichte van het gewenste profiel voor de nieuwe ge-
meente laat ook een aantal aantrekkelijke aansluitingspunten zien. Op twee van de vier focuspunten van de 
raad is de provincie Zuid-Holland aantrekkelijk voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Dit betreft het 
beleid dat gevoerd wordt op het thema vitale kernen en toerisme en recreatie. Op de andere twee focuspun-
ten, economische potentie en invloed, is Zuid-Holland minder aantrekkelijk voor de nieuwe gemeente. Daar-

naast is ook de lastendruk van de provincie Zuid-Holland hoger. De bestaande relatiepatronen (woon-werk, 
gebruik sociale en medische voorzieningen) van de drie gemeenten als totaal zijn naar de provincie Utrecht 
sterker dan naar de provincie Zuid-Holland. Dit geldt overigens meer voor de uitgaande stromen dan voor de 
inkomende stromen. De bestaande relatiepatronen zullen naar verwachting niet worden beinvloed door de 
provinciekeuze, maar de bestuursorientatie die door een provinciekeuze voor Utrecht ontstaat, sluit beter aan 
op de leefpatronen van de inwoners van Vijfheerenlanden. 

We hebben ons de vraag gesteld of een expliciete voorkeur wel relevant is. Het rapport van CodeSamen laat 
zien dat een gemeente Vijfheerenlanden in beide provincies tot volle wasdom kan komen. Gemeente- en pro-
vinciegrenzen worden maatschappelijk gezien steeds minder relevant. Steden, regio's en gemeenschappen 
daaromheen des te meer. Daarnaast blijkt dat provinciegrenzen voor inwoners en bedrijven niet echt relevant 
zijn. In de huidige netwerksamenleving gaat het bestuurlijk allang niet meer om alleen de samenwerking tussen 
overheden. Het gaat om samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen, bedrijfsleven en maatschappe-
lijk middenveld die samen werken aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en die samenwerken 
op inhoudelijke thema's. Om die reden willen de colleges zich in hun handelen niet expliciet verbinden aan 
slechts één geografische indeling, maar op allerlei vraagstukken en thema's steeds zoeken naar relevante ver-
bindingen. Juist in onze positie als grensgemeenten zien wij hier veel kansen voor. 
Een herindeling vergt echter wettelijk gezien wel een expliciete keuze voor een provincie van waaruit deze 
doelstellingen nagestreefd kunnen worden. Het geeft een (bestuurs)krachtig signaal om als drie gemeenten 
een zelfde voorkeur uit te spreken. Op dat punt liggen er voor ons meer kansen in de provincie Utrecht dan 
de provincie Zuid-Holland. De nieuwe gemeente Vijfheerenlanden ligt op het kruispunt van de snelwegen A2, 
A27 en A15. en is daarmee voor veel ondernemers een aantrekkelijke vestigingsplek. De nieuwe gemeente 
Vijfheerenlanden heeft economische groei als hoge prioriteit geformuleerd en is dus gebaat bij een regio die 
daar veel aandacht, tijd en geld in investeert. De activiteiten van de Economic Board Utrecht en de Noordvleu-
gel dragen het meest bij aan een aantrekkelijke en dynamische woon- en werkregio. De nieuwe gemeente 
Vijfheerenlanden is daarnaast gebaat bij innovatie. Innovatieve concepten moeten ons bijvoorbeeld helpen om 
onze inwoners betrokken en mobiel te houden en de kernen vitaal te houden. De A2-kennisas tussen de regio's 
Eindhoven en Utrecht heeft momenteel de meest innovatieve potentie van heel Nederland. Ook de relatief 
nabije aanwezigheid van belangrijke onderwijs- en zorginstellingen in de regio Utrecht dragen bij aan het ont-
wikkelen van dergelijke zorgconcepten die bijdragen aan het vitaal houden van ons platteland. De inwoners 
van Utrecht hebben behoefte aan een groene long. (Vrijetijds)verbindingen van stad naar platteland staan op 
de agenda en dragen bij aan de bereikbaarheid en vitaliteit van onze dorpen. Daar willen we van profiteren. Wij 
willen dan ook in de provincie Utrecht aan tafel zitten zodat er niet over ons maar met ons gesproken wordt. 
Het perspectief van Zuid-Holland is om vooral bestuurlijke redenen minder aantrekkelijk. In Zuid-Holland 
bestaat het bestuurlijk centrum uit meer gemeenten, waardoor de invloed die de nieuwe gemeente Vijfheeren-
landen kan uitoefenen beperkter is. Het bestuurlijk centrum wordt daarbij gedomineerd door grote steden 
zoals Den Haag en Rotterdam met grootstedelijke problematiek. Daar komt bij dat het voortbestaan van de 
regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden sterk onder druk staat. Het uittreden van de gemeente Hardinxveld 
versterkt dit. Dat geldt in mindere mate ook voor de regio Zuid-Holland Zuid. Het is zeer goed denkbaar dat de 
regio Zuid-Holland Zuid op termijn intensieve samenwerking dan wel fusiepartners zal moeten zoeken om haar 
voortbestaan te kunnen garanderen. In navolging van de ontwikkeling van de politieregio is de verwachting dat 
daarbij vooral de kant van Rotterdam wordt opgekeken. Voor de gemeente Vijfheerenlanden wordt de afstand



tot het bestuurlijk centrum daarmee steeds groter. De onzekerheid of de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden 
de belangen van haar inwoners voldoende kan waarborgen neemt daarmee toe. 
Een besluit tot herindeling is geen besluit dat we nemen voor de komende paar jaar maar een besluit dat ook 
recht moet doen aan de belangen van onze inwoners en bedrijven over 15 of 20 jaar. Een gemeente Vijfhee-
renlanden bevindt zich, ook als gemeente, in de grootstedelijke en buitengewoon dynamische en innovatieve 
regio Utrecht en blijft daar ook liggen. Die regio ligt nu eenmaal grotendeels in de provincie Utrecht. Het is dan 
ook daar dat we nu en in de toekomst bestuurlijk de belangen van onze inwoners en bedrijven het beste kun-
nen behartigen. 

3.5. Conclusies Verbonden partijen: geen belemmeringen 
In de analyse van de aspecten die te onderscheiden zijn bij de verbonden partijen is een onderscheid te maken 
naar drie hoofdfactoren. Ten eerste is een keus voor een provincie gelijktijdig een keus voor die regelingen die 
wettelijk aan de provincie zijn verbonden, dit betreft de veiligheidsregio, de omgevingsdienst en de gezond-
heidszorg. Bij deze drie kan wettelijk gezien na de besluitvorming niet anders gehandeld worden dan te onder-
handelen over intreed- en uittreedkosten. Er zijn (buitenwettelijke) innovatieve opties denkbaar, maar die zijn 
tot nu toe niet eerder toegepast in het land. Ten tweede geldt voor de regelingen die niet aan de provinciekeus 
zijn verbonden dat de inhoudelijke meerwaarde voor de nieuwe gemeente de doorslag moet geven. Dit vraagt 
nader onderzoek, waarbij alle mogelijke opties verkend moeten worden. Het derde aspect betreft de desinte-
gratiekosten. Het rapport doet geen uitspraak over de kosten die met desintegratie verbonden kunnen zijn. 
Deze kosten zijn van veel factoren afhankelijk en worden vooral bepaald door de aard van de besprekingen en 
de wil orn gezamenlijk tot een oplossing te komen. Voor wat betreft de vrijwillige samenwerkingsverbanden 
zijn er verschillende opties. Dat kan provinciegrensoverschrijdend of door taken weer in zelfbeheer uit te voe-
ren. 
Nu een bandbreedte van mogelijk desintegratiekosten schetsen geeft een mogelijk verkeerd beeld en kan de 
besluitvorming onevenredig beinvloeden. De verwachting is dat de kosten van uittreding uit de Zuid-Hollandse 
regelingen meer kosten met zich mee brengt op basis van het eenvoudige gegeven dat het twee gemeenten 
betreft in plaats van ééri gemeente. Beantwoording van deze vraagstukken is een logische vervolgstap die komt 
na het principale besluit tot herindeling. 
Het vraagstuk van de gemeenschappelijke regelingen is complex. Niet alleen door de provinciekeuze komt dit 
vraagstuk op tafel. Ook het mogelijk weer zelfstandig uitvoeren van taken is een vraagstuk dat bij schaalvergro-
ting opkomt. Geen enkele keuze is zonder gevolgen voor onze verbonden partijen. Het gaat bij dit vraagstuk 
vooral om de bestuurlijke wil om tot een oplossing te komen. En die wil en bereidheid om krachtig bij te dragen 
aan oplossingen bij ontvlechtingsvraagstukken is er bij ons. In de discussie over het mogelijk vertrek van twee 
gemeenten komt regelmatig aan de orde of dit het bestaansrecht van samenwerkingsverbanden in de regio 
Zuid-Holland Zuid ondermijnt. Wij zijn van mening dat het vertrek van twee gemeenten met 34.000 inwoners 
niet fundamenteel bepalend kan zijn voor het bestaansrecht van deze regelingen. Waar er problemen ontstaan 
zijn we bereid toekomstgericht onze verantwoordelijkheid te nemen. Wij willen vooruitkijken en samen met 
onze bestuurlijke partners een bijdrage leveren aan toekomstbestendige oplossingen waarbij samenwerking in 
welke vorm dan ook door ons zeker niet uitgesloten wordt. Wij dagen onze partners hierbij graag uit om be-
staande denkkaders te overstijgen en creatief mee te denken in mogelijkheden in plaats van in bedreigingen. 

4. Vervolg 

Het haalbaarheidsonderzoek is de afsluiting van de eerste fase van het herindelingsproces, een fase waarin de 
drie gemeenten relevante informatie gedeeld hebben met als doel inzicht te krijgen in de haalbaarheid van een 
herindeling. Vervolgens kunnen de colleges een verzoek indienden bij de provincie(s) tot de start van de Arhi-
procedure.
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De provincies bepalen vervolgens of er een Interprovinciale Commissie wordt samengesteld of dat één van de 
provincies de Arhi-aanvraag in behandeling neemt. Het Arhi-traject neemt minimaal 1,5 jaar in beslag. 
De drie gemeenten gaan gezamenlijk een nieuwe gemeente en organisatie ontwerpen. Hiervoor zal te zijner 
tijd een nieuwe projectstructuur worden voorgesteld. 

4. Financiële gevolgen 

Het project haalbaarheidsonderzoek laat een lichte overschrijding zien. Deze wordt vooral veroorzaakt door de 
vele extra vragen aan CodeSamen, het besluit een publieksversie samen te stellen en de extra bijeenkomsten 
van de gemeenteraden. Deze kunnen worden gedekt uit de toegekende provinciale subsidies. 
De financiële gevolgen voor het vervolgtraject zijn niet bij voorbaat direct aan te geven. Er komt een bijdrage in 
de project- en frictiekosten vanuit het Rijk. De in- en uittreedkosten zullen het resultaat zijn van onderhande-
lingen zoals het rapport van CodeSamen al aangeeft. Voor de start van fase 2 zal een voorbereidingskrediet 
gevraagd worden. Het Rijk hanteert sinds enige tijd de beleidslijn om gelden beschikbaar te stellen vóór de 
datum van feitelijke herindeling. Deze mogelijkheid wordt onderzocht. 

5. Risicoparagraaf 

Een herindelingsproces kent vele valkuilen. Hieronder een selectie van de meest relevante risico's. 

5.1. Omgeving 
De meeste buurgemeenten hebben aangegeven een herindeling van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zede-
rik een logische keuze te vinden. Wij verwachten weinig weerstand op de herindeling op zichzelf. Het uittreden 
van ééri of twee gemeenten uit gemeenschappelijke regelingen heeft echter wel consequenties voor de sa-
menwerkingspartners en omringende gemeenten. Door met elkaar in gesprek te gaan en de kansen en moge-
lijkheden centraal te zetten in plaats van de bedreigingen zal getracht worden de weerstand te verminderen en 
constructieve oplossingen te bedenken. Voor een geslaagd resultaat is van alle partijen bestuurlijke wil nodig. 

5.2. Provincies 
Het proces kan vertraagd worden wanneer de twee provincies het niet eens worden met elkaar. Zij zijn immers 
de trekkers van de Arhi-procedure. Om dit risico te beheersen is het belangrijk dat fors ingestoken wordt op 
een goede relatie met de provincies en een gedeeld toekomstbeeld. Ook wordt momenteel gewerkt aan een 
Arhi-strategie waarin de mogelijke beinvloedingsinstrumenten en beinvloedingsmomenten nader onderzocht 
worden. 

5.3. Uittredingskosten 
De daadwerkelijke desintegratiekosten kunnen vooraf niet bepaald worden. Deze zijn sterk afhankelijk van een 
onderhandelingsproces. Om deze risico's te beheersen zal gebruik gemaakt worden van de ervaring van herin-
gedeelde gemeenten en kan een beroep gedaan worden op een professionele onderhandelaar. Ook zullen wij 
het Rijk en de provincie(s) vragen ons te ondersteunen in dit proces. 

5.4. Provinciekeuze 
Uiteindelijk beslissen de Tweede en de Eerste Kamer over het verzoek tot herindeling. Indien de vijf partijen 
(drie gemeenten en twee provincies) geen unaniem voorstel doen over de provinciekeuze zal de minister uit-
eindelijk een voorstel voorleggen aan de Kamer. In een dergelijk proces zal de provinciekeuze onderhevig zijn 
aan lobby en kan dit leiden tot een andere provinciekeuze. Om dit te voorkomen is het belangrijk te streven 
naar een door de beide provincies gedragen voorstel dan wel een stevig lobbytraject op te zetten.
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Het college van burgemeester en wethoude 
de secretaris,	 de 

Bijlagen: 

6. Inspraak en communicatie 

Bij zowel de totstandkoming van het rapport van de commissie Schutte als de door Berenschot uitgevoerde 
haalbaarheid onderzoeken is er veel ruimte geweest voor dialoog en debat. De commissie Schutte heeft dia-
loogsessies gehouden en Berenschot heeft e-debatten georganiseerd en er is een enquête gehouden. Zowel 
voor inwoners als bedrijven. 

Vanaf het besluit om een gezamenlijk haalbaarheidsonderzoek op te stellen hebben de drie gemeenten inwo-
ners geïnformeerd over het tot stand komen van het haalbaarheidsonderzoek. 

De colleges van Leerdam, Vianen en Zederik hebben een zorgvuldig traject uitgezet zodat de raadsleden eerst 
het haalbaarheidsonderzoek hebben ontvangen met het raadsvoorstel waarna inwoners, personeel, omliggen-
de gemeenten en samenwerkingspartners het rapport hebben ontvangen en waar mogelijk een persoonlijke 
toelichting op het haalbaarheidsonderzoek en het raadsvoorstel. 
Na het bekend worden van het raadsvoorstel hebben de drie gemeenten de inwoners geïnformeerd via de 
lokale kranten, digitale communicatie, informele bijeenkomsten en een informatieavond over het raadsvoor-
stel. Inzet van deze communicatie was de bewoners te informeren welke stappen er gezet worden. 
De raden nemen 10 november 2015 per gemeente een besluit over het raadsvoorstel en daarbij over het op-
starten van de Arhi-procedure. 

Vianen, 27 oktober 2015

Bijlage: 1 Concept raadsbesluit 
Bijlage2: verslagen expertiseavond 8 oktober 2015 
Bijlage 3: "knoppennotitie" verbonden partijen 

RAADSBESLUIT d.d. 10 november 2015:
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GEVRAAGDE BESLISSING: 
De raad van de gemeente Leerdam besluit overeenkomstig bijgevoegd concept-besluit. 

GEVOLGEN VOOR JAINtt ROUTING DATUM 
Communicatie Nee College 27-10-2015 
Financieel Nee 
Juridisch Nee

Gemeenteraad 10-11-2015

SOORT RAADSVOORSTEL 

• Kaderstellend fl	Informerend fl	Meningvorrnend 
• Controlerend 
• Verordenend 
• Toetsend 

• Meegezonden stukken: 
- Concept raadsbesluit 
- Verstagen tafelgesprekken 8 oktober 2015 
- "Knoppennotitie" 

• Ter inzage

KOPIE AUS NIET NAAR ARCHIEF STUREN, 



1. Inleiding 

In september 2014 hebben de gemeenteraden van Leerdam en Zederik besloten om een 
haalbaarheidsonderzoek te doen naar een bestuurlijke herindeling tussen de gemeenten Leerdam, 
Vianen en Zederik. Op 27 januari 2015 heeft de gemeenteraad van Vianen een besluit van dezelfde 
strekking genomen. Met dit besluit werd de eindfase ingeluid van een proces dat in september 2013 is 
gestart toen het dagelijks bestuur van de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden de commissie 
"Bestuurlijke vormgeving Alblasserwaard-Vijfheerenlanden" (Commissie Schutte) instelde. 
De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek liggen nu voor. De keuze om wel of niet te besluiten tot 
een bestuurlijke herindeling is vanzelfsprekend aan u als gemeenteraad. Wij vinden het echter wel 
van belang dat u de conclusies van de colleges van de gemeenten Vianen, Leerdarn en Zederik kent: 
Wij zijn er van overtuigd dat een nieuwe gemeente Vigheerenlanden voor de huidige gemeenten 
Leerdam, Vianen en Zederik de meest logische en toekomstbestendige keuze is. Daarnaast zien wij 
dat de provincie Utrecht de meeste kansen biedt op economisch gebied, toeristische- en recreatieve 
ontwikkeling en de vorming en het behoud van vitale kernen. Met de keuze voor de provincie Utrecht 
ontstaat naar onze opvatting een krachtige gemeente met een stevige positie in de regio. In dit 
raadsvoorstel motiveren wij ons standpunt. 

2. Wat vooraf ging 

a. Waard om te besturen 
Startpunt van het huidige proces vormde de opdracht van het dagelijks bestuur van de regio 
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden aan de commissie "Bestuurlijke vormgeving Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden" (commissie Schutte). De commissie Schutte kreeg de opdracht om drie modellen uit 
te werken voor een duurzame toekomstige bestuurlijke inrichting van de regio Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden. De commissie kwam tot het eindoordeel dat, om een duurzame ontwikkeling in deze 
regio mogelijk te maken, de vorming van drie nieuwe gemeenten in het gebied daarvoor de beste 
garanties biedt. Een van die gemeenten is een gemeente Vijfheerenlanden bestaande uit de huidige 
gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik. 

b. Strategische verkenning 
De cornmissie Schutte verzocht de betrokken gemeenten om, op basis van de bevindingen uit haar 
rapport, een richtinggevende uitspraak te doen. Om deze uitspraak te kunnen doen, is door de 
gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik ieder afzonderlijk aan Bureau Berenschot de opdracht 
gegeven om een strategisch verkenning te doen naar de bestuurlijke toekomst van elke gemeente. 
Centrale vraag die deze strategische verkenningen moest beantwoorden was welke bestuurlijke 
samenwerkingsvorm de meest bestuurskrachtige is om de eigen gemeentelijk ambities te realiseren 
en de huidige en toekomstige uitdagingen en opgaven aan te kunnen. 
Bureau Berenschot heeft vervolgens geconcludeerd, na onder andere een brede maatschappelijke 
consultatie, dat de vorming van een gemeente Vijfheerenlanden het beste bij alle drie de gemeenten 
lijkt te passen. Zowel voor de korte als de lange termijn. "Bestuurlijk krachtig en onafhankelijk", vat 
Bureau Berenschot het idee van een gemeente Vijfheerenlanden samen. Bestuurskracht komt daarbij 
onder meer tot uiting in een voldoende ruime begroting die keuzes mogelijk maakt, in een ambtelijke 
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organisatie met ruim voldoende kwaliteit en continuIteit en in een betekenisvolle zeggenschap in en 
ook invloed op regionale vraagstukken en samenwerkingsverbanden. 
De gemeenteraden van de gemeenten Leerdam en Zederik besloten vervolgens op 2 oktober 2014 
respectievelijk 29 september 2014 op basis van de uitkomsten van de Berenschot rapporten dat een 
herindeling van de drie gemeenten de beste optie is en gaven opdracht tot het uitvoeren van een 
haalbaarheidsonderzoek naar een gemeente Vijfheerenlanden. 

c. Haalbaarheidsonderzoek zelfstandigheid Vianen 
In vervolg op de strategische verkenning van Bureau Berenschot heeft de gemeenteraad van Vianen 
opdracht gegeven tot het doen van (extra) onderzoek naar de haalbaarheid van een zetfstandige 
gemeente Vianen en daarvan de consequenties in beeld te brengen. Op 27 januari 2015 is vervolgens 
door een raadsmeerderheid van de gemeente Vianen de conclusie getrokken dat zelfstandigheid op 
termijn geen verantwoorde of haalbare optie is en kreeg ook het college van de gemeente Vianen 
opdracht om een voorstel uit te werken tot het doen van een haalbaarheidsonderzoek naar een 
bestuurlijke herindeling met de gemeenten Leerdam en Zederik. 

d. Haalbaarheidsonderzoek CodeSamen 
Om te kunnen beoordelen of een bestuurlijke herindeling van de gemeenten Leerdam, Vianen en 
Zederik haalbaar is, dan wel dat er geen belemmeringen zijn, hebben de drie gemeenteraden 
vervolgens opdracht gegeven aan hun colleges tot het doen uitvoeren van een 
haalbaarheidsonderzoek. De hierbij te beantwoorden en door de raden vastgestelde 
onderzoeksvragen hebben betrekking op de volgende vier thema's: 

Toekomstbeeld op hoofdlijnen. 
Financiën. 
Provinciekeuze. 
Gemeenschappelijke regelingen. 

Deze vragen zijn vervolgens verdiept en verrijkt in diverse workshops en de antwoorden zijn verwerkt 
in het nu voorliggende rapport "Richting Vijfheerenianden". De raadsleden hebben daarbij in een 
interactieve sessie met CodeSamen aangegeven welke aspecten zij aanvullend van belang vinden in 
het maken van een keuze voor herindeling. Het betreft vier centrale contouren waaraan de nieuwe en 
financieel gezonde gemeente naar de opvatting van de raadsleden moet voldoen. Deze contouren 
vormen een belangrijk kader in het haalbaarheidsonderzoek. Het betreft: 
1. Vitale kernen met betrokken inwoners. 
2. Economische potentie (met meer hoogwaardige werkgelegenheid). 
3. Toenstische recreatieve ontwikkeling. 
4. Professionele en invloedrijke gemeente. 

Voor de uitvoering van de opdracht is een stuurgroep ingesteld bestaande uit de burgemeesters, de 
secretarissen en griffiers van de gemeenten Leerdarn, Vianen en Zederik en ééri wethouder per 
gemeente. In deze stuurgroep zijn de relevante besluiten tijdens de onderzoeksfase genomen. Om de 
gemeenteraden goed aangesloten te houden op het proces is ter ondersteuning van de stuurgroep 
een klankbordgroep gevormd bestaande uit drie raadsleden per gemeente. De klankbordgroep heeft 
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gedurende de uitvoering van het onderzoek feedback gegeven op het proces. Verder is er ook een 
ambtelijke regiegroep ingesteld met medewerkers van de drie gemeenten om het onderzoekstraject te 
begeleiden en de besluiten van de stuurgroep voor te bereiden. 
Daarnaast zijn er gedurende het proces gezamenlijke raadsbijeenkomsten georganiseerd. Van de 
expertiseavond van 8 oktober 2015 treft u de verslagen bijgaand aan. Tevens is de 'knoppennotitie" 
toegevoegd. 

3. CONCLUSIES OP BASIS VAN HET HAALBAARHEIDSONDERZOEK. 

3.1. Algemene conclusie: geen belemmeringen 
In de rapporten van de Commissie Schutte en Bureau Berenschot zijn al veel vragen over de 
wenselijkheid en haalbaarheid van een gemeente Vijfheerenlanden beantwoord. De vraag die nu 
voorligt, is of er belemmeringen zijn om tot herindeling van de gemeenten Leerdam, Vianen en 
Zederik over te gaan. Uit het onderzoek van CodeSamen blijkt dat er in de praktijk oeen 
belemmeringen zijn voor een gemeentelijke herindeling van de gemeenten Leerdam, Vianen en 
Zederik. Wij concluderen als colleges ook dat er geen belemmeringen zijn en zien zelfs veel kansen 
om de gewenste doelen en opgaven voor het gehele gebied adequater te realiseren. In de volgende 
paragrafen gaan wij daar dieper op in. 

3.2. Conclusies toekomstbeeld op hoofdlijnen: veel kansen en geen belemmeringen 
Het onderzoek laat zien dal de drie gemeenten een sterke inhoudelijke, maatschappelijke en 
ruimtelijk-landschappelijke verbinding hebben. De drie gemeenten typeren en benaderen hun 
inwoners op een manier die veel met elkaar overeenkomt. Uiteraard blijkt uit het rapport van 
CodeSamen dat er sociale en culturele verschillen zijn tussen de inwoners van de drie gemeenten. 
Net als dat er overigens verschillen zijn tussen de kernen binnen een gemeente. De diverse 
gemeenschappen hebben echter met elkaar gemeen dat er een hoge mate van betrokkenheid is. 
Ook is er bij de drie gemeenten sprake van een vergelijkbare maatschappelijke opgave. Die opgave 
komt voort uit al lang zichtbare trends (bijvoorbeeld vergrijzing en ontgroening) en uit het 
veranderende takenpakket en de nieuwe verantwoordelijkheden van de drie gemeenten (bijvoorbeeld 
decentralisaties; participatiesamenleving). CodeSamen concludeert dat de antwoorden die de drie 
gemeenten ieder afzonderlijk op deze opgave hebben geformuleerd nagenoeg gelijk zijn dan wel 
elkaar aanvullen. Bij een besluit tot herindeling van de drie gemeenten ontstaat er dan ook een 
middelgrote gemeente waarin natuurschoon, goed wonen, sociale cohesie, bereikbaarheid, 
bedrijvigheid, toerisme en vitaliteit van de gemeenschappen centraal staan. 
Wij zijn ervan overtuigd dat beleidsinhoudelijk de zaken bij alle drie de gemeenten goed op orde zijn. 
De recente decentralisaties en de toekomstige maatschappelijke opgaven vergen echter (te) veel van 
de individuele gemeenten. Een herindeling kan ervoor zorgen dat we voldoende omvang, budgettaire 
ruimte en bestuurskracht kunnen genereren waardoor er een duurzame, krachtige, effectieve en 
efficiënte gemeente ontstaat. Een gemeente die in een breed bestuurlijk en maatschappelijk 
krachtenveld kan opereren. Kortom: Een gemeente die een krachtig antwoord kan geven op alle 
beleidsinhoudelijke ontwikkelingen die op ons af komen. We realiseren ons, dat er nog veel 
vraagstukken op te lossen zijn. Elke volgende stap brengt immers nieuwe vraagstukken met zich mee. 
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Maar juist gezamenlijk en krachtig kiezen brengt oplossingen dichterbij. Oplossingen in het belang 
van onze inwoners. 

3.3. Conclusies financiën op hoofdlijnen: geen belemmeringen 
Uit de financiële analyse komt naar voren dat de drie gemeenten binnen de door hen gehanteerde 
kaders en beleidskeuzes financieel op orde zijn, een sluitende meerjarenbegroting hebben en onder 
repressief toezicht staan van de provincie. Wel zijn er vanzelfsprekend verschillen tussen de drie 
gemeenten geconstateerd die bepaald worden door eigenherd van de drie gemeenten. Bijvoorbeeld 
de mate waarin de gemeente grondposities bezit. Daarom is ook — gedurende en aanvullend op het 
haalbaarheidsonderzoek overleg gevoerd tussen portefeuillehouders en financieel deskundigen van 
de drie gemeenten. Hierin is verdieping gezocht rondom thema's als grondexploitaties, 
risicoparagrafen, waarderingsgrondslagen, bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen en 
dergelijke. Deze overleggen hebben de conclusies van CodeSamen bevestigd en het onderlinge 
vertrouwen versterkt. 
Uiteraard zijn er financiële risico's, maar deze zijn binnen de begrotingen van de drie gemeenten op 
een verantwoorde manier afgedekt. Uit de onderzoeken zijn geen nieuwe feiten of omstandigheden 
naar voren gekomen die van invloed zijn op het risicoprofiel van de nieuw te vormen gemeente. 
CodeSamen condudeert dat een gemeente Vijfheerenlanden een vergelijkbare financiële positie zal 
hebben als gemeenten van 20.000 tot 50.000 inwoners en een betere financiële positie dan 
gemeenten van 50.000 tot 100.000 inwoners. Wij concluderen vanuit financieel perspectief er voor de 
vorming van een gemeente Vijfheerenlanden geen belemmeringen zijn te verwachten. 
In het raadsvoorstel van maart 2015 is aangegeven dat het door u gevraagde 
haalbaarheidsonderzoek opgesteld wordt in de vorm van een businesscase. Een businesscase is een 
document waarin een investeringsvoorstel wordt afgewogen op alle voor- en nadelen (baten en 
lasten). Een businesscase is de onderbouwing voor een verantwoorde beslissing tot het doen van een 
investering, of zoals in dit geval: van een herindeling. In het voorliggende haalbaarheidsonderzoek zijn 
veel elementen opgenomen die een belangrijke onderdeel vormen van een businesscase: 

• de financiële kenmerken van de drie gemeenten in paragraaf 4.2, vergeleken met landelijke 
gemiddelden; 

• de lokale lasten in paragraaf 4.4, vergeleken met landelijke gemiddelden; 
• de balansindicatoren in de tabel in paragraaf 4.11 die inzicht geven in de balans van de nieuw te 

vormen gemeente. 

In paragraaf 4.12 van het haalbaarheidsonderzoek worden de financiële aandachtspunten geschetst 
die een nadere uitwerking moeten krijgen in de tweede fase. In die tweede fase komen onderwerpen 
aan de orde zoals de toekomstvisie voor de nieuwe gemeente, het kernenbeleid, de begroting op 
hoofdlijnen en de organisatiefilosofie. Hiervoor moeten nog beleidskeuzes worden gemaakt en 
moeten de ambities en de doelstellingen die daarmee samenhangen nog worden geformuleerd. Deze 
keuzes hebben gevolgen voor bijvoorbeeld de omvang van de formatie en de omvang van de 
begroting. Wij zijn dan ook van mening dat met de in het rapport opgenomen en onderzochte 
financiële gegevens voldoende handvat wordt geboden voor een doorkijk naar de nieuwe gemeente. 

3.4. Conclusle provinciekeuze: Keuze voor de provincie Utrecht 
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Uit de analyse door CodeSamen van de beleidskaders van de provincies Zuid-Holland en Utrecht 
komt op hoofdlijnen naar voren dat de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden in beide provincies tot zijn 
recht kan komen. Zo laat een analyse van het provinciaal beleid van de provincie Utrecht ten opzichte 
van het gewenste profiel voor de nieuwe gemeente veel aantrekkelijke uitgangspunten zien. Op alle 
vier de focuspunten van de raad is de provincie Utrecht aantrekkelijk voor de nieuwe gemeente 
Vijfheerenlanden. Dat betreft dan vooral de economische potentie van de provincie, de ruimte voor 
innovatie, de ondersteuning op toerisme en recreatie en de agenda vitaal platteland. Daarnaast is ook 
de lastendruk van de provincie Utrecht lager. De analyse van het provinciaal beleid van de provincie 
Zuid-Holland ten opzichte van het gewenste profiel voor de nieuwe gemeente laat ook een aantal 
aantrekkelijke aansluitingspunten zien. Op twee van de vier focuspunten van de raad is de provincie 
Zuid-Holland aantrekkelijk voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Dit betreft het beleid dat 
gevoerd wordt op het thema vitale kernen en toerisme en recreatie. Op de andere twee focuspunten, 
economische potentie en invloed, is Zuid-Holland minder aantrekkelijk voor de nieuwe gemeente. 
Daarnaast is ook de lastendruk van de provincie Zuid-Holland hoger. De bestaande relatiepatronen 
(woon-werk, gebruik sociale en medische voorzieningen) van de drie gemeenten als totaal zijn naar 
de provincie Utrecht sterker dan naar de provincie Zuid-Holland. Dit geldt overigens meer voor de 
uitgaande stromen dan voor de inkomende stromen. De bestaande relatiepatronen zullen naar 
verwachting niet worden beïnvloed door de provinciekeuze, maar de bestuursoriëntatie die door een 
provinciekeuze voor Utrecht ontstaat, sluit beter aan op de leefpatronen van de inwoners van 
Vijfheerenlanden. 

We hebben ons de vraag gesteld of een expliciete voorkeur wel relevant is. Het rapport van 
CodeSamen laat zien dat een gemeente Vijfheerenlanden in beide provincies tot volle wasdom kan 
komen. Gemeente- en provinciegrenzen worden maatschappelijk gezien steeds minder relevant. 
Steden, regio's en gemeenschappen daaromheen des te meer. Daarnaast blijkt dat provinciegrenzen 
voor inwoners en bedrijven niet echt relevant zijn. In de huidige netwerksamenleving gaat het 
bestuurlijk allang niet meer om alleen de samenwerking tussen overheden. Het gaat om 
samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld 
die samen werken aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en die samenwerken op 
inhoudelijke thema's. Om die reden willen de colleges zich in hun handelen niet expliciet verbinden 
aan slechts één geografische indeling, maar op allerlei vraagstukken en thema's steeds zoeken naar 
relevante verbindingen. Juist in onze positie als grensgerneenten zien wij hier veel kansen voor. 
Een herindeling vergt echter wettelijk gezien wel een expliciete keuze voor een provincie van waaruit 
deze doelstellingen nagestreefd kunnen worden. Het geeft een (bestuurs)krachtig signaal om als drie 
gemeenten een zelfde voorkeur uit te spreken. Op dat punt liggen er voor ons meer kansen in de 
provincie Utrecht dan in de provincie Zuid-Holland. De nieuwe gemeente Vijfheerenlanden ligt op het 
kruispunt van de snelwegen A2, A27 en Al 5 en is daarmee voor veel ondernemers een aantrekkelijke 
vestigingsplek. De nieuwe gemeente Vijfheerenlanden heeft economische groei als hoge prioriteit 
geformuleerd en is dus gebaat bij een regio die daar veel aandacht, tijd en geld in investeert. De 
activiteiten van de Economic Board Utrecht en de Noordvleugel dragen het meest bij aan een 
aantrekkelijke en dynamische woon- en werkregio. De nieuwe gemeente Vijfheerenlanden is 
daarnaast gebaat bij innovatie. Innovatieve concepten moeten ons bijvoorbeeld helpen om onze 
inwoners betrokken en mobiel te houden en de kernen vitaal te houden. De A2-kennisas tussen de 
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regio's Eindhoven en Utrecht heeft momenteel de meest innovatieve potentie van heel Nederland. 
Ook de relatief nabije aanwezigheid van belangnjke onderwijs- en zorginstellingen in de regio Utrecht 
dragen bij aan het ontwikkelen van dergelijke zorgconcepten die bijdragen aan het vitaal houden van 
ons platteland. De inwoners van Utrecht hebben behoefte aan een groene long. 
(Vrijetijds)verbindingen van stad naar platteland staan op de agenda en dragen bij aan de 
bereikbaarheid en vitaliteit van onze dorpen. Daar willen we van profiteren. Wij willen dan ook in de 
provincie Utrecht aan tafel zitten zodat er niet over ons maar met ons gesproken wordt. 
Het perspectief van Zuid-Holland is om vooral bestuurlijke redenen minder aantrekkelijk. In Zuid-
Holland 
bestaat het bestuurlijk centrum uit meer gemeenten, waardoor de invloed die de nieuwe gemeente 
Vijfheerenlanden kan uitoefenen beperkter is. Het bestuurlijk centrum wordt daarbij gedomineerd door 
grote steden zoals Den Haag en Rotterdam met grootstedelijke problematiek. Daar komt bij dat het 
voortbestaan van de regio Alblasserwaard-Vipeerenlanden sterk onder druk staat. Het uittreden van 
de gemeente Hardinxveld versterkt dit. Dat geldt in mindere mate ook voor de regio Zuid-Holland Zuid. 
Het is zeer goed denkbaar dat de regio Zuid-Holland Zuid op termijn intensieve samenwerking dan wel 
fusiepartners zal moeten zoeken om haar voortbestaan te kunnen garanderen. In navolging van de 
ontwikkeling van de politieregio ts de verwachting dat daarbij vooral de kant van Rotterdam wordt 
opgekeken. Voor de gemeente Vijfheerenlanden wordt de afstand tot het bestuurlijk centrum daarmee 
steeds groter. De onzekerheid of de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden de belangen van haar 
inwoners voldoende kan waarborgen neemt daarmee toe. 
Een besluit tot herindeling is geen besluit dat we nemen voor de komende paar jaar maar een besluit 
dat ook recht moet doen aan de belangen van onze inwoners en bedrijven over 15 of 20 jaar. Een 
gemeente Vijfheerenlanden bevindt zich, ook als gemeente, in de grootstedelijke en buitengewoon 
dynamische en innovatieve regio Utrecht en blijft daar ook liggen. Die regio ligt nu eenmaal 
grotendeels in de provincie Utrecht. Het is dan ook daar dat we nu en in de toekomst bestuurlijk de 
belangen van onze inwoners en bedrijven het beste kunnen behartigen. 

3.5. Conclusies Verbonden partijen: geen belemmeringen 
In de analyse van de aspecten die te onderscheiden zijn bij de verbonden partijen is een onderscheid 
te maken naar drie hoofdfactoren. Ten eerste is een keus voor een provincie gelijktijdig een keus voor 
die regelingen die wettelijk aan de provincie zijn verbonden, dit betreft de veiligheidsregio, de 
omgevingsdienst en de gezondheidszorg. Bij deze drie kan wettelijk gezien na de besluitvorming niet 
anders gehandeld worden dan te onderhandelen over intreed- en uittreedkosten. Er zijn 
(buitenwettelijke) innovatieve opties denkbaar, maar die zijn tot nu toe niet eerder toegepast in het 
land. Ten tweede geldt voor de regelingen die niet aan de provinciekeus zijn verbonden dat de 
inhoudelijke meerwaarde voor de nieuwe gemeente de doorslag moet geven. Dit vraagt nader 
onderzoek, waarbij alle mogelijke opties verkend moeten worden. Het derde aspect betreft de 
desintegratiekosten. Het rapport doet geen uitspraak over de kosten die met desintegratie verbonden 
kunnen zijn. Deze kosten zijn van veel factoren afhankelijk en worden vooral bepaald door de aard 
van de besprekingen en de wil om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Voor wat betreft de 
vrijwillige samenwerkingsverbanden zijn er verschillende opties. Dat kan provinciegrensoverschrijdend 
of door taken weer in zetfbeheer uit te voeren.

7 

KOPIE AUB NIET NAAR ARCHIEF STURENI



Nu een bandbreedte van mogelijk desintegratiekosten schetsen geeft een mogelijk verkeerd beeld en 
kan de besluitvorming onevenredig beinvloeden. De verwachting is dat de kosten van uittreding uit de 
Zuid-Hollandse regelingen meer kosten met zich mee brengt op basis van het eenvoudige gegeven 
dat het twee gemeenten betreft in plaats van één gemeente. Beantwoording van deze vraagstukken is 
een logische vervolgstap die komt na het principale besluit tot herindeling. 
Het vraagstuk van de gemeenschappelijke regelingen is complex. Niet alleen door de provinciekeuze 
komt dit vraagstuk op tafel. Ook het mogelijk weer zelfstandig uitvoeren van taken is een vraagstuk 
dat bij schaalvergroting opkomt. Geen enkele keuze is zonder gevolgen voor onze verbonden partijen. 
Het gaat bij dit vraagstuk vooral om de bestuurlijke wil om tot een oplossing te komen. En die wil en 
bereidheid om krachtig bij te dragen aan oplossingen bij ontvlechtingsvraagstukken is er bij ons. In de 
discussie over het mogelijk vertrek van twee gemeenten komt regelmatig aan de orde of dit het 
bestaansrecht van samenwerkingsverbanden in de regio Zuid-Holland Zuid ondermijnt. Wij zijn van 
mening dat het vertrek van twee gemeenten met 34.000 inwoners niet fundamenteel bepalend kan 
zijn voor het bestaansrecht van deze regelingen. Waar er problemen ontstaan zijn we bereid 
toekomstgericht onze verantwoordelijkheid te nemen. Wij willen vooruitkijken en samen met onze 
bestuurlijke partners een bijdrage leveren aan toekomstbestendige oplossingen waarbij samenwerking 
in welke vorm dan ook door ons zeker niet uitgesloten wordt. Wij dagen onze partners hierbij graag uit 
om bestaande denkkaders te overstijgen en creatief mee te denken in mogelijkheden in plaats van in 
bedreigingen. 

4. Vervolg 

Het haalbaarheidsonderzoek is de afsluiting van de eerste fase van het herindelingsproces, een fase 
waarin de drie gemeenten relevante informatie gedeeld hebben met als doel inzicht te krijgen in de 
haalbaarheid van een herindeling. Vervolgens kunnen de colleges een verzoek indienden bij de 
provincie(s) tot de start van de Arhi-procedure. 

De provincies bepalen vervolgens of er een lnterprovinciale Commissie wordt samengesteld of dat 
één van de provincies de Arhi-aanvraag in behandeling neemt. Het Arhi-traject neemt minimaal 1,5 
jaar in beslag. 
De drie gemeenten gaan gezamenlijk een nieuwe gemeente en organisatie ontwerpen. Hiervoor zal te 
zijner tijd een nieuwe projectstructuur worden voorgesteld. 

4. Financiële gevolgen 

Het project haalbaarheidsonderzoek laat een lichte overschrijding zien. Deze wordt vooral veroorzaakt 
door de vele extra vragen aan CodeSamen, het besluit een publieksversie samen te stellen en de 
extra bijeenkomsten van de gemeenteraden. Deze kunnen worden gedekt uit de toegekende 
provinciale subsidies. 
De financiële gevolgen voor het vervolgtraject zijn niet bij voorbaat direct aan te geven. Er komt een 
bijdrage in de project- en frictiekosten vanuit het Rijk. De in- en uittreedkosten zullen het resultaat zijn 
van onderhandelingen zoals het rapport van CodeSamen al aangeeft. Voor de start van fase 2 zal een 
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voorbereidingskrediet gevraagd worden. Het Rijk hanteert sinds enige tijd de beleidslijn om gelden 
beschikbaar te stellen vO6r de datum van feitelijke henndeling. Deze mogelijkheid wordt onderzocht. 

5. Risicoparagraaf 

Een herindelingsproces kent vele valkuilen. Hieronder een selectie van de meest relevante risico's. 

5.1. Omgeving 
De meeste buurgemeenten hebben aangegeven een herindeling van de gemeenten Leerdam, Vianen 
en Zederik een logische keuze te vinden. Wij verwachten weinig weerstand op de herindeling op 
zichzetf. Het uittreden van ééri of twee gemeenten uit gemeenschappelijke regelingen heeft echter wel 
consequenties voor de samenwerkingspartners en omringende gemeenten. Door met elkaar in 
gesprek te gaan en de kansen en mogelijkheden centraal te zetten in plaats van de bedreigingen zal 
getracht worden de weerstand te verminderen en constructieve oplossingen te bedenken. Voor een 
geslaagd resultaat is van alle partijen bestuurlijke wil nodig. 

5.2. Provincies 
Het proces kan vertraagd worden wanneer de twee provincies het niet eens worden met elkaar. Zij zijn 
immers de trekkers van de Arhi-procedure. Om dit risico te beheersen is het belangrijk dat fors 
ingestoken wordt op een goede relatie met de provincies en een gedeeld toekomstbeeld Ook wordt 
momenteel gewerkt aan een Arhi-strategie waarin de mogelijke beinvloedingsinstrumenten en 
beinvloedingsmomenten nader onderzocht worden. 

5.3. Uittredingskosten 
De daadwerkelijke desintegratiekosten kunnen vooraf niet bepaald worden. Deze zijn sterk afhankelijk 
van een onderhandelingsproces. Om deze risico's te beheersen zal gebruik gemaakt worden van de 
ervaring van heringedeelde gemeenten en kan een beroep gedaan worden op een professionele 
onderhandelaar. Ook zullen wij het Rijk en de provincie(s) vragen ons te ondersteunen in dit proces. 

5.4. Provinciekeuze 
Uiteindelijk beslissen de Tweede en de Eerste Kamer over het verzoek tot herindeling. Indien de vijf 
partijen (drie gemeenten en twee provincies) geen unaniem voorstel doen over de provinciekeuze zal 
de minister uiteindelijk een voorstel voorleggen aan de Kamer. In een dergelijk proces zal de 
provinciekeuze onderhevig zijn aan lobby en kan dit leiden tot een andere provinciekeuze. Om dit te 
voorkomen is het belangrijk te streven naar een door de beide provincies gedragen voorstel dan wel 
een stevig lobbytraject op te zetten. 

6. Inspraak en communicatie 

Bij zowel de totstandkoming van het rapport van de commissie Schutte als de door Berenschot 
uitgevoerde haalbaarheid onderzoeken is er veel ruimte geweest voor dialoog en debat. De 
commissie Schutte heeft dialoogsessies gehouden en Berenschot heeft e-debatten georganiseerd en 
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er is een enquéte gehouden. Zowel voor inwoners als bedrijven. 

Vanaf het besluit om een gezamenlijk haalbaarheidsonderzoek op te stellen hebben de drie 
gemeenten inwoners geinformeerd over het tot stand komen van het haalbaarheidsonderzoek. 

De colleges van Leerdam, Vianen en Zederik hebben een zorgvuldig traject uitgezet zodat de 
raadsleden eerst het haalbaarheidsonderzoek hebben ontvangen met het raadsvoorstel waarna 
inwoners, personeel, omliggende gemeenten en sarnenwerkingspartners het rapport hebben 
ontvangen en waar mogelijk een persoonlijke toelichting op het haalbaarheidsonderzoek en het 
raadsvoorstel. 
Na het bekend worden van het raadsvoorstel hebben de drie gemeenten de inwoners geinformeerd 
via de lokale kranten, digitale communicatie, informele bijeenkomsten en een informatieavond over het 
raadsvoorstel. Inzet van deze communicatie was de bewoners te informeren welke stappen er gezet 
worden. 
De raden nemen 10 november 2015 per gemeente een besluit over het raadsvoorstel en daarbij over 
het opstarten van de Arhi-procedure.
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E 

Zederik, 

Onderwerp:  
herindeling Vijfheerenlanden	 Z.10087/RB.77 

De Raad der gemeente Zederik; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zederik met als onderwerp "Herindeling 
Vijfheerenlanden"; 

besluit1: 
kennis te nemen van het door Code Samen opgestelde onderzoeksrapport "Richting Vijfheerenlanden" 
van 21 september 2015, alsmede van het standpunt van de gezamenlijke colleges zoals verwoord in 
het raadsvoorstel; 

Resultaat:	met algemene stemmen aangenomen 

besluit2 
tot herindeling van de gemeenten Vianen. Leerdam en Zederik tot een nieuw te vormen gemeente Vijf-
heerenlanden en het college opdracht te geven een verzoek in te dienen bij de provincie(s) tot de start 
van de Arhi-procedure: 

Resultaat .	met 10 stemmen voor en 5 tegen is het voorstel aangenomen 

besluit3: 
als streefdatum voor de herindeling te noemen 1 januari 2018; 

Resultaat:	met algemene stemmen aangenomen 

besluit 4: 
voorkeur uit te spreken voor de provincie Utrecht waarin de nieuw te vormen gemeente Vijfheerenlan-
den komt te liggen. 

Resultaat:	met 8 stemmen tegen en zeven stemmen voor is dit voorstel verworpen 

besluit5: 
voorkeur uit te spreken voor de provincie Zuid-Holland waarin de nieuw te vormen gemeente Vijfhee-
renlanden komt te liggen. 

Resultaat:	met 8 stemmen voor en zeven stemmen tegen is dit voorstel aangenomen 

besluit6: 
het college opdracht te geven om samen met de colleges van Leerdam en Vianen Provinciale Staten 
van Utrecht en Zuid-Holland te verzoeken om in samenwerking met de gemeenten Leerdam, Vianen en 
Zederik een herindelingsprocedure te starten met als doel een herindeling van de gemeenten Leerdam, 
Vianen en Zederik tot de gemeente Vijfheerenlanden; 

Resultaat:	met algemene stemmen aangenomen
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Besluit7: 
het college opdracht te geven tot: 

A. het in samenspraak met de raad opstellen van een toekomstvisie voor de nieuwe gemeente 
waarbij recht wordt gedaan aan de huidige en afzonderlijke toekomstvisies van de drie gemeen-
ten zoals verwoord in het rapport van CodeSamen. 

B. het in samenspraak met de raad opstellen van een modern kernenbeleid, waarbij de vitaliteit 
van onze dorpen geborgd blijft en waarbij de zeggenschap van gemeenschappen en van de 
gemeenteraad evenwichtig wordt vormgegeven. 

C. het in samenspraak met de raad opstellen van een businesscase waarbij aandacht gegeven 
wordt aan: 

o de financiële aandachtspunten als genoemd in paragraaf 4.12 van het rapport "Richting 
Vijfheerenlanden"; 

o het opstellen van een begroting op hoofdlijnen voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlan-
den waarbij de belangrijkste keuzes, parameters en kaders vooraf aan de drie gemeen-
teraden ter goedkeuring worden voorgelegd; 

o het uitwerken van een organisatie- en besturingsfilosofie en een dienstverleningscon-
cept voor de nieuw te vormen gemeentelijke organisatie die aansluiten op de maat-
schappelijke ontwikkelingen en garant staan voor een moderne, klantgerichte, innova-
tieve en ook open cultuur. Daarbij dient te worden aangegeven met betrekking tot welke 
nu nog uitbestede taken mogelijkerwijze een heroverweging gemaakt moet worden. 

D. het in samenwerking met het Rijk en de provincies starten van gesprekken over de ontvlechting 
uit de wettelijke aan provinciegrenzen gebonden gemeenschappelijke regelingen. 

E. het op inhoudelijke gronden motiveren van de samenwerkingsverbanden die het best passen 
op het profiel van de nieuwe gemeente. 

F. het in beeld brengen van de frictiekosten die daarbij ontstaan voor de eigen organisatie(s) en de 
samenwerkingsverbanden. 

Resultaat:	met algemene stemmen aangenomen 
De fractie van de VKG met aantekening tegen de onderdelen D, E en F te hebben 
gestemd.

Aldus vastgesteld in de openbare vergade-
ring van de raad van de gemeente Zederik, 
gehouden op 10 november 2015. 
De griffier,	 De voorzitter,



4101°."11".14111111:, 

Gemeente Vianen

RAADSBESLUIT 

De raad van de gemeente Vianen; 

gelezen het voorstel d.d. 27 oktober van burgemeester en wethouders van Vianen met als onderwerp 
"Herindeling Vijfheerenlanden"; 

besluitl: 

Kennis te nemen van het door Code Samen opgestelde onderzoeksrapport "Richting Vijfheerenlanden" 
van 21 september 2015, alsmede van het standpunt van de gezamenlijke colleges zoals verwoord in 
het raadsvoorstel. 

Resultaat:	Unaniem conform 

besluit 2: 
Tot herindeling van de gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik tot een nieuw te vormen gemeente 
Vijfheerenlanden en het college opdracht te geven een verzoek in te dienen bij de provincie(s) tot de 
start van de Arhi-procedure. 

Resultaat:	Conform met 16 stemmen vóór en één stem tegen (De Liefde, Stem van Vianen) 

besluit 3: 
Als streefdatum voor de herindeling te noemen 1 januari 2018. 

Resultaat:	Conform met 16 stemmen vóór en één stem tegen (De Liefde, Stem van Vianen) 

besluit 4: 
Voorkeur uit te spreken voor de provincie Utrecht waarin de nieuw te vormen gemeente 
Vijfheerenlanden komt te liggen. 

Resultaat-	Unaniem conform 

besluit 5: 
Voorkeur uit te spreken voor de provincie Zuid-Holland waarin de nieuw te vormen gemeente 
Vijfheerenlanden komt te liggen. 

Resultaat:	Unaniem verworpen 

besluit 6: 
Het college opdracht te geven om samen met de colleges van Leerdam en Zederik Provinciale Staten 
van Utrecht en Zuid-Holland te verzoeken om in samenwerking met de gemeenten Leerdam, Vianen en 
Zederik een herindelingsprocedure te starten met als doel een herindeling van de gemeenten 
Leerdam, Vianen en Zederik tot de gemeente Vijfheerenlanden. 

Resultaat:	Conform met 16 stemmen vóór en één stern tegen (De Liefde, Stem van Vianen)



Resultaat:	Unaniem aangenome 

Aldus besloten in de openbare raa 
van 10 november 2015, 
de griffier, 

C.J. (Kees) Steehouwer	W.G. (W eweg 

ring

Besluit 7: 
Het college opdracht te geven tot: 

A. Het in samenspraak met de raad opstellen van een toekomstvisie voor de nieuwe gemeente 
waarbij recht wordt gedaan aan de huidige en afzonderlijke toekomstvisies van de drie 
gemeenten zoals verwoord in het rapport van CodeSamen. 

B. Het in samenspraak met de raad opstellen van een modern kernenbeleid, waarbij de vitaliteit 
van onze dorpen geborgd blijft en waarbij de zeggenschap van gemeenschappen en van de 
gemeenteraad evenwichtig wordt vormgegeven. 

C. Het in samenspraak met de raad opstellen van een businesscase waarbij aandacht gegeven 
wordt aan: 

o de financiële aandachtspunten als genoemd in paragraaf 4.12 van het rapport "Richting 
Vijfheerenlanden"; 

C) het opstellen van een begroting op hoofdlijnen voor de nieuwe gemeente 
Vijfheerenlanden waarbij de belangrijkste keuzes, parameters en kaders vooraf aan de 
drie gemeenteraden ter goedkeuring worden voorgelegd; 

o het uitwerken van een organisatie- en besturingsfilosofie en een 
dienstverleningsconcept voor de nieuw te vormen gemeentelijke organisatie die 
aansluiten op de maatschappelijke ontwikkelingen en garant staan voor een moderne, 
klantgerichte, innovatieve en ook open cultuur. Daarbij dient te worden aangegeven 
met betrekking tot welke nu nog uitbestede taken mogelijkerwijze een heroverweging 
gemaakt moet worden. 

D. Het in samenwerking met het Rijk en de provincies starten van gesprekken over de 
ontvlechting uit de wettelijke aan provinciegrenzen gebonden gemeenschappelijke regelingen. 

F. Het op inhoudelijke gronden motiveren van de samenwerkingsverbanden die het best passen 
op het profiel van de nieuwe gemeente. 

F. Het in beeld brengen van de frictiekosten die daarbij ontstaan voor de eigen organisatie(s) en 
de samenwerkingsverbanden. 

Resultaat:	Unaniem conform 

Motie, ingediend door de fractie van D66 (Hendriksen, Heestermans en de Groot) 

Inhoud motie: 
De raad besluit het college op te dragen om de gemeenteraad van Vianen een proceduremodel voor te 
stellen om de invloed en de betrokkenheid van de raad in de periode tot de daadwerkelijke herindeling 
zo optimaal mogelijk te laten zijn. 



LEERDAR 
gemeente 

RAADSBESLUIT 

De raad van de gemeente Leerdarn, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Leerdam met als onderwerp 
"Herindeling Vilfheerenlandenr; 

besluit 1: 
kennis te nemen van het door Code Samen opgestelde onderzoeksrapport "Richting 
Vijfheerenlanden" van 21 september 2015 1 alsmede van het standpunt van de gezamenlijke colleges 
zoals verwoord in het raadsvoorstel; 
Resultaat: Unaniem conform 

besluit2: 
tot herindeling van de gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik tot een nieuw te vormen gemeente 
Vijfheerenlanden en het college opdracht te geven een verzoek in te dienen bij de provincie(s) tot de 
start van de Arhi-procedure 
Resultaat: Unaniem conform 

besluit 3: 
als streefdatum voor de herindeling te noemen 1 januari 2018; 
Resultaat: Unaniem conform 

besIuIt 4: 
voorkeur uit te spreken voor de provincie Utrecht waarin de nieuw te vormen gemeente 
Vijfheerenlanden komt le liggen. 
Resultaat: Conform. Tegen: B iji, De Visser, Van Genderen, Horden, Gros, Van Santen (6) 

Voor: 16. 

besluit 5: 
voorkeur uit te spreken voor de provincie Zuid-Holland waarin de nieuw te vormen gemeente 
Vijfheerenlanden komt te liggen. 
Resultaat: Afgewezen. Voor: Biji, De Visser, Van Genderen, Horden, Gros, Van Santen (6) 

Tegen: 16
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Aldus besloten in de openbare vergadering 

de voorzitter,

12 

bestult6: 
Het college opdracht te geven om samen met de colleges van Vianen en Zederik Provinciale Staten 
van Utrecht en Zuid-Holland te verzoeken om in samenwerking met de gemeenten Leerdam, Vianen 
en Zederik een herindelingsprocedure te starten met als doel een herindeling van de gemeenten 
Leerdam, Vianen en Zederik tot de gemeente Vijfbeerenlanden; 
Resultaat: Unaniem conform 

Besluit7: 
het college opdracht te geven tot: 

A. Het in samenspraak met de raad opstellen van een toekomstvisie voor de nieuwe gemeente 
waarbij recht wordt gedaan aan de huidige en afzonderlijke toekomstvisies van de drie 
gemeenten zoals verwoord in het rapport van CodeSamen. 

B. het in samenspraak met de raad opstellen van een modem kernenbeleid, waarbij de vitaliteit 
van onze dorpen geborgd blijft en waarbij de zeggenschap van gemeenschappen en van de 
gemeenteraad evenwichtig wordt vormgegeven. 

C. het in samenspraak met de raad opstellen van een businesscase waarbij aandacht gegeven 
wordt aan: 

o de financiële aandachtspunten als genoemd in paragraaf 4.12 van het rapport 
"Richting Vineerenlanden"; 

o het opstellen van een begroting op hoofdlijnen voor de nieuwe gemeente 
Vijfheerenlanden waarbij de belangrijkste keuzes, parameters en kaders vooraf aan 
de drie gemeenteraden ter goedkeuring worden voorgelegd; 

o het uitwerken van een organisatie- en besturingsfilosofie en een 
dienstverleningsconcept voor de nieuw te vormen gemeentelijke organisatie die 
aansluiten op de maatschappelijke ontwikkelingen en garant staan voor een moderne, 
klantgerichte, innovatieve en ook open cultuur. Daarbij dient te worden aangegeven 
met betrekking tot welke nu nog ultbestede taken mogelijkerwijze een heroverweging 
gemaakt moet worden. 

D. het in samenwerking met het Rijk en de provincies starten van gesprekken over de 
ontvlechting uit de wettelijke aan provinciegrenzen gebonden gemeenschappelijke regelingen. 

E. het op inhoudelijke gronden motiveren van de samenwerkingsverbanden die het best passen 
op het profiel van de nieuwe gemeente. 

F. het in beeld brengen van de frictiekosten die daarbij ontstaan voor de eigen organisatie(s) en 
de samenwerkingsverbanden. 

Resultaat: Unaniem conform 

KOPIE AUB NIET NAAR ARCHIEF STUREN!



5  Verzoek procesinterventie  
 door IPC Vijfheerenlanden  

  06-07-2016

Herindelingsontwerp

Vijfheerenlanden

Bijlagenboek



ovrncre 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 ie Vijfheerenlanden

Zuto

A.



6   Brief Minister Blok  
  09-09-2016

Herindelingsontwerp

Vijfheerenlanden

Bijlagenboek







7 		 PS	van	Utrecht;	opheffingsbesluit	IPC 
  16-09-2016

Herindelingsontwerp

Vijfheerenlanden

Bijlagenboek



Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 19 september 2016, nummer

PS2016BEM16 tot opheffing van de Interprovinciale Commissie (IPC)

Vijfheerenlanden.

Provinciale Staten van Utrecht;

 

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 16 september 2016, afdeling BDO, nummer 819B9BFD;

 

Overwegende;

• Dat IPC Vijfheerenlanden verdeeld is over de provinciekeuze voor de nieuwe gemeente Vijfhee-

renlanden en als gevolg daarvan niet tot een gezamenlijk herindelingsadvies kan komen;

• Dat de IPC de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een voor Gedeputeerde

Staten bindend besluit heeft gevraagd over wie het herindelingsproces gaat voorzetten: de minister

zelf óf één van de betrokken provincies;

• Dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties de provincie Utrecht heeft aange-

wezen om het herindelingsproces voort te zetten;

• Dat in verband hiermee de opdracht van de IPC Vijfheerenlanden is beëindigd en moet worden

opgeheven.

Gelet op artikel 15 van de Wet algemene regels herindeling;

Besluiten:

ARTIKEL 1  
Op te heffen de Interprovinciale Commissie Vijfheerenlanden met als opdracht om een herindelingsont-

werp en -advies over de herindeling Vijfheerenlanden voor te bereiden.

ARTIKEL 2  
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van het Provinciaal blad waarin

het wordt geplaatst.

Voorzitter,

Griffier,

Nr. 5268

PROVINCIAAL BLAD 26 september

2016

Officiële uitgave van provincie Utrecht.

Provinciaal blad 2016 nr. 5268 26 september 20161

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003718/2014-11-29
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DATUM 27 september 2016 TEAM BDO/BIN 

NUMMER 819C048F REFERENTIE Hans Versteeg 

UW BRIEF VAN  DOORKIESNUMMER 030-2583364 

UW NUMMER  E-MAILADRES hans.versteeg@provincie-utrecht.nl 

BIJLAGE 1 ONDERWERP 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 

Lijst van geadresseerden 

  

 

 



 
 
 

2 

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/vijfheeren-

landen) 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, 

 

https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/herindelingen/vijfheeren-landen
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/herindelingen/vijfheeren-landen


9   Overleg met GS Zuid-Holland   
  01-11-2016

Herindelingsontwerp

Vijfheerenlanden

Bijlagenboek



1 
 

HERINDELING VIJFHEERENLANDEN 

 

Verslag Bestuurlijk Overleg tussen de colleges van G.S. van de provincies Zuid-Holland en van 

Utrecht van 1 november 2016 in het provinciehuis van Zuid-Holland, in het kader van de voorge-

nomen herindeling van de gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik tot de nieuwe gemeente Vijf-

heerenlanden 

 

Aanwezig: 

 

Namens Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland: 

 De heer J. Smit, commissaris van de Koning 

 Mevrouw A.W. Bom-Lemstra, lid van GS 

 De heer R.A.M. van der Sande, lid van GS 

 De heer J.H. de Baas, provinciesecretaris 

 De heer M.G. Visser, afdelingshoofd bestuur 

 De heer M.B. de Prieëlle, adviseur bestuur 

 

Namens Gedeputeerde Staten van Utrecht: 

 De heer W.I.I. van Beek, commissaris van de Koning (voorzitter) 

 Mevrouw A.M.A. Pennarts-Pouw, lid van GS 

 De heer R.W. Krol, lid van GS 

 De heer H. Goedhart, provinciesecretaris  

 De heer H. Versteeg, adviseur bestuur 

 Mevrouw G. van Weerd, verslaglegging 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Opening  

De voorzitter opent de bijeenkomst met een woord van welkom.  

Naar aanleiding van een besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) 

houdt de provincie Utrecht zich bezig met de voortzetting van de interprovinciale herindelingsproce-

dure voor de vorming van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden, voortvloeiend uit het verzoek van 

de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik.  

Eén van de eerste stappen van deze vervolgprocedure is het aangaan van een door de wet arhi voor-

geschreven overleg tussen de betrokken provincies. Het college van GS van Utrecht wil dit overleg 

benutten door goed te luisteren naar de opvattingen van GS van Zuid-Holland.  

Voorts memoreert de voorzitter het vertrouwelijke karakter van dit overleg. Het conceptverslag 

wordt eerst ter accordering aan de gesprekspartner gezonden. Na accordering wordt het verslag bij 

het herindelingsontwerp gevoegd en pas daarna wordt het openbaar.  

Ter ondersteuning van het opstellen van het verslag, wordt dit overleg op geluidsband opgenomen. 

De geluidsband wordt vernietigd, zodra het verslag door beide partijen is geaccordeerd.  

 

Procedure  

Mevrouw Pennarts licht het verdere herindelingsproces toe.  
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Zij hecht eraan eerst te stellen dat het tot nog toe gelopen IPC-proces tot tevredenheid van beide 

provincies is verlopen, maar dat het helaas niet gelukt is een gezamenlijk gedragen voorstel te for-

muleren als het gaat om de provinciekeuze bij de herindeling Vijfheerenlanden. 

Voorafgaand aan de IPC-procedure was met het ministerie van BZK afgesproken dat er een  

ministeriële procesinterventie zou plaatsvinden, mochten de provincies niet tot een eensluidend 

advies kunnen komen. Dat is ook gebeurd. Beide provincies hebben bij de Minister een pleitnota 

ingediend en dat heeft ertoe geleid dat de provincie Utrecht is gevraagd om het herindelingsproces 

voort te zetten. 

De provincie Utrecht zal een herindelingsontwerp opstellen dat volgens de gebruikelijke route zal 

worden afgehandeld. Onderdeel van dit proces is een overleg tussen de beide provincies, temeer 

daar Minister van BZK ons nadrukkelijk heeft verzocht de opvattingen en argumenten van de provin-

cie Zuid-Holland en andere belanghebbenden in onze afweging mee te nemen. In dit overleg wil 

Utrecht graag van Zuid-Holland aanvullende opmerkingen, standpunten en gevoelens vernemen wat 

betreft de herindeling Vijfheerenlanden. Utrecht heeft overigens aan de hand van de brief van 6 juli 

2016 aan de Minister van BZK al een inkijk gekregen in de argumentatie van Zuid-Holland.  

 

Heeft het college van GS van Zuid-Holland behoefte aan actualisering van de pleitnota van 6 juli 

2016? 

De heer Van der Sande laat weten dat die behoefte er nu niet is. De argumentatie van Zuid-Holland is 

duidelijk vervat in de brief van 6 juli 2016. Wellicht dat er tijdens de zienswijzenprocedure nog een 

aanvulling op het standpunt van Zuid-Holland zal komen.  

Op een vraag van de voorzitter komt de heer Van der Sande terug op de, naar het oordeel van Zuid-

Holland, doorslaggevende argumenten die pleiten voor behoud van de eenheid van het gebied van 

de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (A-V), voor aansluiting van de nieuwe gemeente bij de Zuid-

Hollandse samenwerkingsverbanden en voor het onderdeel laten uitmaken van de nieuwe gemeente 

van de provincie Zuid-Holland. Hij vindt het belangrijk dat in het herindelingsontwerp ook de gevol-

gen voor de A-V en regio Zuid-Holland Zuid worden geschetst, mocht Vijfheerenlanden naar Utrecht 

overgaan. 

De gemeente Vijfheerenlanden zal gaan bestaan uit circa 50.000 inwoners. Het is in zijn ogen waar-

schijnlijk dat deze gemeente zich in de toekomst verder gaat ontwikkelen. Mocht de nieuwe gemeen-

te in Zuid-Holland worden gepositioneerd, dan is het mogelijk dat Molenwaard en Giessenlanden op 

termijn met Vijfheerenlanden gaan samenwerken/fuseren. Niet duidelijk is hoe die beweging aan 

Utrechtse zijde zal zijn: welke mogelijkheden zijn er in Utrecht om wat betreft de gemeente Vijfhee-

renlanden in de toekomst in groter verband tot een logische samenhang te komen? Spreker vraagt 

daar nadrukkelijk aandacht voor. Hij bepleit daarover een passage op te nemen in het herindelings-

ontwerp van de provincie Utrecht, zijnde de procesbegeleidende partij.  

 

Mevrouw Pennarts antwoordt dat er in het verdere proces, in relatie tot de provinciekeuze, zeker 

aandacht zal worden besteed aan de regionale samenwerking en het grensontkennend samenwer-

ken, zoals gemeenten dat beogen.  

 

De heer Van der Sande memoreert dat de provincies Zuid-Holland en Utrecht meewerken aan de 

proeftuin wat betreft het ‘Grenzeloos samenwerken’ van A-V. Nogmaals geeft hij aan dat er sprake is 

van een grote samenhang (cultureel, historisch, economisch) in het A-V gebied, niet alleen voor de 

nieuwe gemeente Vijfheerenlanden, maar ook met de andere gemeenten in het gebied. In het A-V 
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gebied is sprake van een hernieuwde bewustwording als het gaat om samenwerking en dat moet wat 

betreft de provincie Zuid-Holland zeker in stand blijven. Vertrekken er uit de regio één of twee ge-

meenten, dan stelt dat de achterblijvende gemeenten voor grote problemen. Hij brengt dit nogmaals 

onder de aandacht.  

 

Wat zijn de gevolgen van het feit dat Hardinxveld-Giessendam en Lingewaal zich op andere sa-

menwerkingspartners oriënteren? Een en ander zal wellicht extra druk zetten op het A-V samen-

werkingsverband. 

De heer Van der Sande beaamt dat, maar wijst erop dat de impact van een mogelijk vertrek van die 

gemeenten uit het A-V samenwerkingsverband en de gemeenschappelijke regelingen, gezien hun 

beperkte schaalgrootte, veel minder groot zal zijn, dan de impact van de vorming van een nieuwe 

gemeente Vijfheerenlanden in Utrecht. Onderkend wordt dat Hardinxveld-Giessendam meer samen-

hang heeft met met het Haven Industrieel Complex (HIC), lopend van de Tweede Maasvlakte via de 

Drechtsteden naar Gorinchem. De samenhang doet zich vooral voor in het groene gebied van de A-V. 

De impact van een vertrek van Leerdam en Zederik uit de regio A-V zal ook daaromr veel groter zijn.  

 

Terugblik op de tot nog toe gevoerde procedure. 

De heer Smit gaat ervan uit dat er heden een open gesprek wordt gevoerd. Het moet hem van het 

hart dat onderdelen uit de tot nog toe gevoerde procedure hem zeer hebben verbaasd. Daarover 

heeft hij inmiddels van gedachten gewisseld met zijn gemeenten Leerdam en Zederik.  

Drie gemeenten hebben voor een fusie gekozen, maar hebben dat direct aan een provinciekeuze 

verbonden, waarvan de argumentatie wat hem betreft “dun” is. De drie gemeenten hebben met een 

kleine meerderheid gekozen voor overgang naar de provincie Utrecht. Hij vindt dat onverstandig 

omdat die keuze op dat moment nog niet nodig was en de discussie over het fusieproces zeer heeft 

belast.  

Hij verwijt dat de gemeenten: zij hadden dat niet moeten doen. Uiteraard kunnen gemeenten de 

wens tot fusie uitspreken maar het is niet alleen aan hen om te bepalen waar de provinciegrens komt 

te liggen.  

De heer Smit is derhalve niet tevreden over de gang van zaken, temeer daar dit ertoe heeft geleid dat 

ieder argument van Zuid-Holland, om de huidige verbanden in stand te houden, als obstructie wordt 

beschouwd. Het argument van de drie gemeenten is dat grenzeloos samenwerken de oplossing voor 

alle problemen is. Daar gelooft hij niet in.  

Spreker is niet overtuigd van de motieven en van de noodzaak om de nieuwe gemeente in de provin-

cie Utrecht te positioneren. Overigens is hij wel degelijk te overtuigen, maar dan moeten daarvoor 

wel steekhoudende argumenten worden aangedragen. Het grensontkennend samenwerken is wat 

hem betreft niet de oplossing voor de bezwaren van de provincie Zuid-Holland. De gemeente Leer-

dam heeft hem laten weten een lichte voorkeur te hebben voor de provincie Utrecht. Er ligt een 

raadsbesluit van Leerdam waarin voorkeur voor Utrecht wordt uitgesproken, maar spreker heeft in 

een uitvoerig gesprek met Leerdam begrepen dat dit voor Leerdam geen halszaak is en blijven bin-

nen Zuid-Holand acceptabel is. Veeleer wordt uitgesproken dat zij van de provincies verwachten dat 

er snel een knoop wordt doorgehakt.   

De discussie over de vraag, wat nu de meest verstandige oplossing zou zijn voor gemeenten, regio en 

provincies, wordt zeer belast door de provinciekeuze van gemeenten. Hij betreurt dat. Vanaf het 

begin van de procedure kreeg hij de indruk dat er geen sprake is geweest van een open discussie.  
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Hij laat niet zo maar gebeuren dat twee gemeenten, om wat voor reden dan ook, zijn provincie uit-

stappen. Uiteraard is hij bereid zich door goede argumenten te laten overtuigen, maar tot nog toe 

heeft hij die onvoldoende gehoord.  

 

Mevrouw Pennarts constateert dat het besluit van gemeenten over de provinciekeuze, bij aanvang 

van het herindelingsproces, de discussie heeft belast. Het is dan ook een goede zaak geweest dat de 

IPC vooraf met het Ministerie van BZK had afgesproken dat, mochten de provincies Zuid-Holland en 

Utrecht er samen niet uitkomen over de argumentatie voor de provinciekeuze, er door het ministerie 

een interventie zou worden gepleegd om het proces verder te helpen. De Minister heeft nu een 

voorlopig besluit genomen, waardoor alles in feite nog open ligt. Uiteindelijk moet er wel een defini-

tief besluit genomen worden over de provinciekeuze. De drie gemeenten liggen op de scheidings-

grens van twee provincies en zij realiseert zich dat argumenten voor de ene provincie wellicht omge-

keerd ook toepasbaar zijn op de andere provincie.  

 

De heer Van der Sande heeft de indruk dat er in de betrokken gemeenten sprake is geweest van 

vooringenomen standpunten. Voorts bleek hem dat een open gesprek tussen de IPC en de desbetref-

fende gemeentebesturen op inhoud niet altijd even gemakkelijk verliep. De provincie Zuid-Holland 

blijft daar in de contacten met de desbetreffende gemeenten ook nu nog tegenaan lopen en dat is 

niet bevorderlijk voor de verhoudingen in het gebied. Daar vraagt hij aandacht voor. 

 

Waar ligt naar het oordeel van Zuid-Holland het zwaartepunt van de besluitvorming over de pro-

vinciekeuze. Welke argumentatie zou doorslaggevend moeten zijn? 

De heer Van der Sande verwijst naar de vijf elementen op basis waarvan een herindeling van ge-

meenten moet worden gewogen. Voor Zuid-Holland is de regionale component het meest onder-

scheidend voor de provinciekeuze. Dat zat overigens ook in de opdracht van de IPC. Een provincie-

keuze voor Utrecht heeft grote impact op de A-V en op Zuid-Holland Zuid, maar ook op de verbanden 

als het gaat om economie, het sociale domein, volksgezondheid en veiligheid. Daar ligt wat Zuid-

Holland betreft het zwaartepunt. Twee van de drie gemeenteraden hebben zich, in een te vroeg sta-

dium, uitgesproken voor de provincie Utrecht, terwijl het de provincie Zuid-Holland vooral gaat om 

de inhoud van de samenwerking en de grote samenhang in het A-V gebied. De argumenten heeft 

men bij het uitspreken van de voorkeur nog niet volledig kunnen meewegen. 

 

De heer Smit stelt in dit kader de vraag wat er van regioverbanden en -structuren overblijft, wanneer 

een belangrijke partij daar uit vertrekt. Hij vindt het belangrijk daarbij stil te staan. Hij constateert 

voorts dat één van de twee Zuid-Hollandse gemeenten, nl. Zederik, voorkeur heeft voor Zuid-

Holland, terwijl de uiteindelijke provinciekeuze voor Leerdam niet erg belangrijk is. Leerdam gaat 

mee met de andere gemeente die dienaangaande wel een sterke voorkeur heeft. Voor de definitieve 

provinciekeuze zijn wat hem betreft meer overtuigende argumenten noodzakelijk.  Nogmaals stelt hij 

dat een omgekeerde redenering voor de provinciekeuze ook mogelijk is: er zijn argumenten te be-

denken voor een grensontkennende aanpak als het gaat om het belang van de economie.  

 

De heer Van der Sande memoreert dat de provincie Utrecht de opdracht heeft gekregen een even-

wichtig herindelingsvoorstel op te stellen, maar in dat vraagstuk zelf een positie heeft ingenomen. 

Utrecht is nu de procesbegeleider die de gevolgen van alle herindelingsopties inzake Vijfheerenlan-

den zorgvuldig en evenwichtig dient te wegen.    
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Mevrouw Pennarts wijst erop dat niet alleen Utrecht, maar ook Zuid-Holland een positie heeft inge-

nomen. Uit de brief van 6 juli 2016 komt heel duidelijk naar voren dat Zuid-Holland hecht aan con-

gruente samenwerking op het gebied van sociale en maatschappelijke zorg, arbeidsmarkt en veilig-

heid. Dat is overigens ook tijdens de gesprekken van de IPC naar voren gekomen, echter, dat heeft de 

standpunten van Zuid-Holland en Utrecht wat betreft de provinciekeuze voor Vijfheerenlanden niet 

nader tot elkaar gebracht. Overigens zullen alle argumenten, die met de provinciekeuze samenhan-

gen, door derden moeten worden gewogen.  

 

De heer Van der Sande verwacht dat de gevolgen van een vertrek van gemeenten uit Zuid-Holland of 

uit Utrecht in het herindelingsontwerp van Utrecht duidelijk en volledig in beeld worden gebracht. 

De pleitnotitie van 6 juli 2016 van Zuid-Holland kan daarbij behulpzaam zijn.  

 

De voorzitter memoreert dat onderzocht wordt of grenzeloos samenwerken tussen gemeenten in de 

A-V regio kan bijdragen aan een oplossing. Het zou bijzonder te betreuren zijn indien het herinde-

lingsproces van de gemeenten schade zou oplopen vanwege strijd tussen twee provincies.  

Hij heeft begrip voor de opmerking van de heer Smit dat hij niet zo maar twee gemeenten wil kwijt-

raken. In dit verband wijst spreker op Loosdrecht, die destijds naar Noord-Holland is overgegaan, en 

op Eemnes, die zich op samenwerking met andere gemeenten (ook buiten de provincie Utrecht) aan 

het oriënteren is.  

De heer Smit benadrukt dat het hem niet gaat om het sentiment maar om het feit dat er doorslagge-

vende argumenten zijn om Vijfheerenlanden in Zuid-Holland te positioneren.  

 

Provinciekeuze en gevolgen daarvan voor gemeenschappelijke regelingen 

De voorzitter vraagt of er naar het oordeel van Zuid-Holland onderscheid moet worden gemaakt 

tussen samenwerkingen die tot stand komen op basis van individuele keuzes van gemeenten en sa-

menwerkingen die op basis van de wet tot stand komen.  

 

De heer Van der Sande kan zich voorstellen dat er dienaangaande in het voorstel van de provincie 

Utrecht een duidelijk onderscheid wordt gemaakt. Maar de fusie is van invloed op beide typen sa-

menwerkingsverbanden. 

Tevens zou het goed zijn extra informatie op te vragen, materieel maar ook inhoudelijk, teneinde de 

gevolgen van ontvlechting voor de omgeving, zowel in het Utrechtse als in het Zuid-Hollandse, inzich-

telijk te kunnen maken. Spreker wijst in dit kader op het rapport van BMC over de 

uittredingskosten dat niet volledig was, omdat niet alle informatie beschikbaar was. Nu er meer tijd 

is, lijkt het hem goed dit rapport te completeren en er een onomstreden verhaal van te maken. Zijns 

inziens onderschatten de gemeenten de financiële gevolgen van uittreding. De fusie van gemeenten 

moet met zo min mogelijk maatschappelijke kosten gepaard gaan, ongeacht waar die kosten vallen. 

Het is zaak die kosten duidelijk in beeld te brengen. Volgens spreker is het naïef te veronderstellen 

dat dergelijke kosten niet aan de orde zouden zijn of dat alles met gesloten beurs kan worden opge-

lost, zoals min of meer door de gemeenten werd gesuggereerd.  

 

Mevrouw Pennarts memoreert dat BMC van de IPC de opdracht kreeg de uittredingskosten reëel in 

te schatten. Dat is om verschillende redenen niet gelukt. In het verleden zijn ook enkele onderzoeks-

rapporten uitgebracht met per opvolgend onderzoek hogere uittredingskosten. Dat riep de vraag op 

hoe gedegen de onderzoeken eigenlijk waren c.q. wat de waarde van die analyse was. 
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De heer Van der Sande verzoekt juist om die reden om meer onderzoek en informatie. Een reële 

inschatting van de uittreedkosten dient onderdeel te zijn van de totale afweging. 

Voorts vraagt hij aandacht voor de nieuwe OV-concessie van Zuid-Holland in het gebied Drechtste-

den- A V alsook voor de Merwede-Lingelijn. Hoe dan ook heeft de provinciekeuze daar impact op en 

dat vraagt om flexibiliteit daarover op te nemen in de nieuwe concessie. Zuid-Holland hecht groot 

belang aan voortzetting van de Merwede- Lingelijn en een goede samenwerking tussen de provincies 

om het openbaar vervoer geen nadeel te laten ondervinden van een provinciegrenswijziging. Hij ver-

zoekt Utrecht dit belangrijke element nader te onderzoeken en in beeld te brengen. 

De voorzitter zegt dit toe.  

 

Mevrouw Pennarts begrijpt dat het van groot belang is dat de samenwerking in de A-V regio wordt 

gecontinueerd en dat gemeenten perspectief zien in het grenzeloos samenwerken. Wel leidt een 

keuze voor een provincie ook tot een keuze voor samenwerkingsverbanden. Zij gaat ervan uit dat de 

provincie Zuid-Holland die samenwerking vanuit de regionale verantwoordelijkheid blijft steunen. 

Dat wordt door de heer Van der Sande beaamd.  

 

Op basis van eigen onderzoek stelt de meerderheid van de drie gemeenten vast dat de provincie 

Utrecht de meeste kansen biedt voor Vijfheerenlanden (o.b.v. het profiel en de ambities). Wat zijn 

volgens uw college de bestuurlijke aandachtspunten als Vijfheerenlanden onderdeel wordt van de 

provincie Utrecht? 

De heer Van der Sande signaleert dat vanuit het rapport van Code Samen, via de samenvatting in het 

uiteindelijke raadsvoorstel een onevenwichtigheid is geslopen en vanuit een neutrale uitgangspositie 

het uiteindelijk kantelde naar een keuze voor Utrecht. Daarmee werd op de gehele herindelingsdis-

cussie een zware hypotheek gelegd. Het ontbreekt in dat rapport naar het oordeel van Zuid-Holland 

aan overtuigende argumenten voor een provinciekeuze, terwijl die keuze wel werd gemaakt.  

Voor de onderbouwing van de provinciekeuze voor Zuid-Holland verwijst hij naar de brief van 6 juli 

2016. 

 

Vervolgprocedure 

 Mevrouw Pennarts licht de vervolgprocedure toe. Het streven is het herindelingsontwerp eind no-

vember van dit jaar door GS  te laten vaststellen, waarna de zienswijzenprocedure van start zal gaan. 

De provincie Zuid-Holland en de drie betrokken gemeenten hebben drie maanden de tijd om op het 

herindelingsontwerp te reageren. GS van Utrecht zullen vervolgens reageren op de ingediende 

zienswijzen. Het herindelingsadvies zal in april/mei 2017 bij het ministerie van BZK worden ingediend 

waarna het wetgevingstraject van start zal gaan.  

Inmiddels is bij de drie betrokken gemeenten bekend dat de fusiedatum naar 1 januari 2019 wordt 

doorgeschoven en dat de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 in de drie gemeenten, op basis 

van een zgn. Uitstelwetje, met een halfjaar moeten worden uitgesteld. 

 

Mevrouw Pennarts signaleert voorts dat de drie gemeenten het grenzeloos samenwerken, ook rich-

ting provincie Utrecht, nu al in de praktijk brengen en zich soms als één gemeente profileren. De 

provincie Utrecht  neemt hierin nog niet actief het voortouw , omdat eerst de herindelingsprocedure 

doorlopen moet worden, er nog geen besluit is genomen en er niet op zaken vooruit moet worden 

gelopen. 
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De heer Van der Sande kondigt aan dat volgens de huidige planning de zienswijze van de provincie 

Zuid-Holland in februari 2017 door PS zal worden vastgesteld. Daarnaast meldt hij dat hij op 16 no-

vember 2016 met collega-bestuurder mevrouw Verbeek van Utrecht en de drie gemeenten overleg 

heeft over het financiële toezicht (inclusief de financiële herindelingsscan) voor Vijfheerenlanden in 

het kader van deze herindeling.   

 

Tot slot informeert de heer Van der Sande of het voor GS van Utrecht denkbaar is dat het herinde-

lingsontwerp ook zou kunnen behelzen dat de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden onderdeel van 

Zuid-Holland gaat uitmaken.  

Mevrouw Pennarts acht dat in theorie wel mogelijk, daar GS van Utrecht een advies op basis van 

inhoudelijke argumenten moeten uitbrengen.  

De voorzitter licht toe dat Utrecht zonder vooringenomen standpunt dit herindelingsproces voortzet. 

De Minister van BZK heeft de provincie Utrecht nadrukkelijk verzocht de opvattingen en argumenten 

van de provincie Zuid-Holland en andere belanghebbenden in onze afweging mee te nemen. 

 

De heer Smit begrijpt hieruit dat Utrecht in feite zegt ervan uit te gaan dat de nieuwe gemeente naar 

Utrecht overgaat en dat zal worden onderzocht hoe met de bezwaren van Zuid-Holland moet worden 

omgegaan. 

Dat wordt door mevrouw Pennarts beaamd. Was dat niet het geval, dan waren Utrecht en Zuid-

Holland het immers in de IPC over de provinciekeuze wel eens geworden.  

De heer Smit constateert derhalve dat het antwoord van Utrecht op de vraag van zijn collega Van der 

Sande luidt dat Utrecht zich niet kan voorstellen dat de nieuwe gemeente naar Zuid-Holland zou 

overgaan. 

Mevrouw Pennarts merkt op dat zij zich dit wel kan voorstellen, omdat dit recht doet aan de proce-

dure. 

De heer Smit kan zich voorstellen dat er op grond van overtuigende argumenten voor Utrecht wordt 

gekozen. Dat geeft een zekere openheid. Echter, die open benaderingswijze vraagt hij ook van 

Utrecht, als het om een keuze voor Zuid-Holland gaat.  

Mevrouw Pennarts wijst erop dat de argumenten voor de provinciekeuze zoals voorgelegd door 

Utrecht nog getoetst worden door de wetgever.  

De heer Smit stelt nogmaals dat het hem uitsluitend om de argumentatie en de onderbouwing van 

de provinciekeuze gaat. Zijn vraag is of de provincie Utrecht er open voor staat, wanneer er op basis 

van goede argumenten zou worden geconcludeerd dat het beter is de nieuwe gemeente in Zuid-

Holland te positioneren. 

Mevrouw Pennarts vindt dit een theoretische vraag. In theorie zou dat moeten kunnen, echter, de 

IPC heeft geen besluit kunnen nemen omdat Utrecht en Zuid-Holland het niet met elkaar eens kon-

den worden over de argumentatie voor de provinciekeuze.  

De heer Smit vindt zijn vraag in het geheel niet theoretisch: hij benoemt slechts een scenario dat de 

uitkomst kan zijn van het wegen van overtuigende argumenten. 

Mevrouw Pennarts antwoordt dat de provincies verschillend denken over de zwaarte van de argu-

menten en de weging daarvan. 

De heer Smit begrijpt dat het antwoordt van Utrecht op de vraag van de heer Van der Sande een 

“neen” neerkomt. 

Mevrouw Pennarts antwoordt dat het “niet waarschijnlijk” is, maar dat het gaat om een zorgvuldige 

afweging van belangen en de argumentatie van de provinciekeuze. 
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De voorzitter rondt het gesprek af. Hij dankt het college van GS van Zuid-Holland voor de geboden 

gastvrijheid en het open gesprek.  
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 HERINDELING VIJFHEERENLANDEN 
 

Verslag Bestuurlijk Overleg tussen het college van G.S. van Utrecht en de colleges van Burgemees-

ter en Wethouders van Vianen, Leerdam en Zederik d.d. 2 november 2016 in het provinciehuis van 

Utrecht, in het kader van de voorgenomen herindeling van de gemeenten Vianen, Leerdam en Ze-

derik tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden 

 

Aanwezig: 

 

Namens de colleges van Burgemeester en Wethouders: 

 De heer W.G. Groeneweg, burgemeester Vianen 

 De heer L.A. Wijnmaalen, wethouder Vianen 

 De heer T.P.J. Bruinsma, burgemeester Leerdam 

 De heer A.W. Keppel, wethouder Leerdam 

 De heer A.F. Bonthuis, burgemeester Zederik 

 De heer W. Mulckhuijse, wethouder Zederik 

 De heer J. Koetsenruijter, gemeentesecretaris Zederik 

 De heer D. Louter, procesbegeleider Code Samen 

 

Namens Gedeputeerde Staten (GS) van Utrecht: 

 De heer W.I.I. van Beek, commissaris van de Koning (voorzitter) 

 Mevrouw A.M.A Pennarts-Pouw, lid van GS 

 De heer R.W. Krol, lid van GS 

 De heer H. Versteeg, adviseur bestuur 

 Mevrouw G. van Weerd, verslaglegging 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Opening  

De voorzitter opent de bijeenkomst met een woord van welkom.  

Naar aanleiding van een besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) 

houdt de provincie Utrecht zich bezig met de voortzetting van de interprovinciale herindelingsproce-

dure voor de vorming van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden, voortvloeiend uit het verzoek van 

de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik.  Eén van de eerste stappen van deze vervolgprocedure is 

het aangaan van een open overleg tussen de provincie Utrecht en de drie betrokken gemeenten.   

Voorts memoreert de voorzitter het vertrouwelijke karakter van dit overleg. Het conceptverslag 

wordt eerst ter accordering naar de gesprekspartners gezonden. Na accordering, wordt het verslag 

bij het herindelingsontwerp gevoegd en pas daarna wordt het openbaar.  

Ter ondersteuning van het opstellen van het verslag, wordt dit overleg op geluidsband opgenomen. 

De geluidsband wordt vernietigd, zodra het verslag door beide partijen is geaccordeerd.  

 

Procedure  

Mevrouw Pennarts licht toe dat de provincie Utrecht door de Minister van BZK is gevraagd het herin-

delingsproces Vijfheerenlanden voort te zetten. In eerste instantie met het voeren van de benodigde 
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gesprekken in het kader van het open overleg, gevolgd door het opstellen van een herindelingsont-

werp en het ter inzage leggen daarvan. Het streven is het herindelingsontwerp eind november van 

dit jaar door GS te laten vaststellen, waarna de zienswijzenprocedure van start zal gaan. De provincie 

Zuid-Holland en de drie betrokken gemeenten hebben drie maanden de tijd om op het herindelings-

ontwerp te reageren. GS van Utrecht zullen vervolgens reageren op de ingediende zienswijzen. Het 

herindelingsadvies zal medio april/mei 2017 bij het ministerie van BZK worden ingediend waarna het 

wetgevingstraject van start zal gaan.  

 

Mevrouw Pennarts meent dat in dit overleg de voorgenomen fusie tussen de drie gemeenten niet 

het belangrijkste gespreksonderwerp behoeft te zijn, gelet op de consensus daarover tussen Vianen, 

Leerdam en Zederik. Graag hoort de provincie nieuwe relevante informatie, bijvoorbeeld hoe de 

gemeenten de organisatie van de fusie ter hand willen nemen, wat dienaangaande de huidige stand 

van zaken is, of er actuele informatie te melden is over het ‘Grenzeloos samenwerken’ en de gevol-

gen daarvan voor de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en de Utrechtse regio.  

 

De heer Groeneweg neemt, als voorzitter van de stuurgroep Vijfheerenlanden, als eerste het woord. 

Op de zojuist gestelde vragen is er ambtelijke informatie door de drie gemeenten aangeleverd, daar 

ligt derhalve een schriftelijk document aan ten grondslag. Voorts meldt hij het volgende. 

 Het betreft  hier een vrijwillige samenvoeging van drie gemeenten op het niveau van colleges 

van B&W, gemeenteraden en bevolking, dat wil zeggen een gewilde, niet noodzakelijke fusie 

die door strategische motieven wordt ingegeven. De gemeenteraden hebben onderzoek ge-

daan naar de ontwikkelingen in de regio en zij achten het voor de bevolking, bedrijven en in-

stellingen van belang aan bestuurskracht te winnen. De drie gemeenten staan achter een fu-

sie, juist omdat geschiedenis en cultuur worden gedeeld. Het feit dat de drie gemeenten in 

dit overleg met GS van Utrecht vertegenwoordigd zijn, tekent de eensgezindheid.  

Langzamerhand proberen de bestuurders de eigen gemeenten los te laten en te gaan denken 

vanuit de gemeente Vijfheerenlanden. In een Position Paper is geschetst hoe de omgeving er 

uit ziet, wat de contouren zijn van de nieuwe gemeente en hoe de bevolking en groepen uit 

de samenleving daarover denken. Ook de samenleving denkt mee over het invullen van het 

profiel van de nieuwe gemeente. Onlangs is er een concept contourenschets besproken in 

het Vijfheerenlandenberaad, de fusieraad van de drie gemeenten. Zichtbaar is inmiddels dat 

fracties met dezelfde kleur uit de verschillende gemeenten zich bijna allemaal hebben ver-

enigd en bijna met één mond spreken. Ook dat zegt iets over het grote draagvlak in de ge-

meenteraden voor de vorming van een nieuwe gemeente. 

Spreker verwacht dat de contourenschets op 7 december a.s. als een profiel van organisatie 

en bestuur van de nieuwe gemeente door het Vijfheerenlandenberaad zal worden vastge-

steld.  

 

 De gemeenten kennen hun speelveld,  gelet op het feit dat zij te maken hebben met provin-

ciegrenzen. In de praktijk lijken grenzen wel eens belemmerend te werken, terwijl de actuele 

maatschappelijke vraagstukken juist niet op belemmeringen zitten te wachten. Het is immers 

goed mogelijk dat er aan de andere kant van de grens veel informatie en bestuurskracht 

aanwezig is, die het gebied aan de andere kant van de grens verder kan helpen. Dat vereist 

wel  dat partijen openstaan voor elkaar. Een voorbeeld daarvan is het project Grenzeloos 

samenwerken in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Op een viertal domeinen worden de 
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belangrijkste vraagstukken in kaart gebracht en de gemeenteraden worden daar nauw bij be-

trokken. Met regelmaat worden er nieuwsbrieven uitgegeven om de gemeenteraden goed 

op de hoogte te houden over de actuele stand van zaken. Spreker overhandigt de nieuws-

brieven aan GS. 

 

 De heer Groeneweg vervolgt dat er inmiddels meer zicht is ontstaan in de kansen en bedrei-

gingen in het gebied, waarop bestuurlijke actie mag worden verwacht. De drie gemeenten 

zijn onderdeel van verschillende gemeenschappelijke regelingen. De gemeenschappelijke 

regelingen zijn inmiddels na de decentralisatie op streek en zijn de fase van kinderziekten 

voorbij. De uittreding van één gemeente kan spanning opleveren en dat is in de regio ook 

voelbaar. Op 9 november a.s. is er met de verantwoordelijken in de regio een conferentie be-

legd hoe dat probleem moet worden opgelost. Men weet de vraag wel maar nog niet het 

antwoord. De verantwoordelijken hebben de bereidheid om naar elkaar te luisteren en te 

zoeken naar oplossingen. Binnenkort vindt er ook overleg plaats tussen de veiligheidsregio’s. 

Ook daar doen zich spanningen voor. Nagegaan wordt hoe de gemoederen, die toch wel wat 

verhit zijn, kunnen worden gesust en hoe partijen tot een goed en veilig bestuur kunnen ko-

men. 

 

 Wat betreft de voorbereiding van de fusie tussen de drie gemeenten merkt spreker op dat 

het fuseren van drie ambtelijke organisaties een forse stap is. Er is een plan van aanpak op-

gesteld dat met behulp van procesbegeleider Dirk Louter wordt uitgevoerd. Het project was 

geënt op de oorspronkelijke fusiedatum van 1 januari 2018 maar inmiddels is bekend dat dit 

waarschijnlijk 1 januari 2019 zal worden. De vraag is nu of de ambtelijke fusie toch op 1 janu-

ari 2018 zal worden doorgezet of dat dit ook naar 1 januari 2019 wordt verschoven. De idee-

en daarover zijn nog niet gelijkluidend en de discussie daarover wordt in het Vijfheerenlan-

denberaad voortgezet. Er wordt ook in dat opzicht schouder aan schouder met de gemeen-

teraden samengewerkt.  

 

 Wat betreft het onderzoek naar de ontvlechting van gemeenschappelijke regelingen meldt 

hij dat de gevolgen daarvan in kaart worden gebracht. Ten aanzien van de gemeenschappe-

lijke regelingen met een wettelijke basis (Veiligheidsregio en GGD) die aan provinciegrenzen 

gebonden zijn, zeggen de bestuurders in eerste aanleg dat het niet alleen gaat om een ge-

meentelijke herindeling maar ook om een provinciale herindeling. De gemeenten staan op 

het standpunt dat de provincies daarom een verantwoordelijkheid hebben, als het gaat om 

de consequenties van een provinciale herindeling. Hij benadrukt dat de gemeenten wat dit 

betreft graag samen met de provincies optrekken. De gemeenten zijn primair verantwoorde-

lijk voor de eigen regelingen, maar voor wijzigingen in wettelijke regelingen als gevolg van 

een provinciale herindeling, hebben de provincies ook een grote verantwoordelijkheid, aldus 

de heer Groeneweg. 

Mevrouw Pennarts stelt vast dat de gemeenten nadrukkelijk aandacht vragen voor het ont-

vlechtingsvraagstuk dat samenhangt met de provinciale grenswijziging. Zij kan zich voorstel-

len dat het ontvlechtingsvraagstuk eventueel impact kan hebben op het ontwikkelingsper-

spectief van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. In dit verband onderkent zij dat een wij-

ziging van de provinciegrens ook het belang van de provincies raakt. GS zullen in het herinde-
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lingsontwerp zorgvuldig aandacht besteden aan dit vraagstuk. Daarnaast stelt zij voor om op 

een ander moment met de gemeenten over dit vraagstuk van gedachten te wisselen.  

 

 Spreker vervolgt dat er over de provinciekeuze veel emotie is ontstaan. Vanaf het begin 

hebben de gemeenten gesteld dat de provinciekeuze niet het eerste belang is. Vianen, Leer-

dam en Zederik gaan voor een nieuwe, bestuurskrachtige gemeente. De gemeenten liggen in 

twee provincies met samenwerkingsverbanden, o.a. op sociaal economisch gebied. Er is een 

scan gemaakt van het sociaal economisch verkeer, als het gaat om de arbeidsmarktregio’s, 

woningen, onderwijs en gezondheidszorg. Er is een rekenkundige presentatie gegeven over 

de resultaten van die scan. Daaruit komt naar voren dat het zwaartepunt van de drie ge-

meenten op de Utrechtse regio ligt. Het beeld is wat diffuus en niet zwart/wit: Gorinchem en 

de Drechtsteden zijn ook belangrijke oriëntatiepunten. De nieuwe gemeente kan maar in één 

provincie liggen en de gemeenteraden van Leerdam en Vianen hebben zich in meerderheid 

uitgesproken voor de provincie Utrecht. Zederik heeft met 1 stem verschil gekozen voor Zuid 

Holland. Hij wijst erop dat 72% van alle raadsleden zich voor de provincie Utrecht hebben 

uitgesproken. Dat is het argument voor de colleges van B&W om zich unaniem uit te spreken 

voor positionering van de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht. Tegelijkertijd weten de 

gemeenten dat zij daar niet over gaan maar ze mogen en kunnen daarover wel hun zegje 

doen.  

Mevrouw Pennarts constateert eveneens dat de annexvraag over de provinciekeuze van de 

nieuwe gemeente Vijfheerenlanden inmiddels een hoofdvraag lijkt te worden. Er zijn destijds 

argumenten aangevoerd voor de onderbouwing van de provinciekeuze. Zij vraagt of de ge-

meenten nog steeds achter die argumentatie staan. 

De heer Groeneweg refereert aan het haalbaarheidsonderzoek, waaruit de argumentatie 

voor positionering in de provincie Utrecht voortkomt, en aan de data-analyse van recentere 

datum die nog steeds de conclusies uit het haalbaarheidsonderzoek bevestigt. Derhalve is er 

voor de gemeenten geen reden om een andere koers in te slaan.  

 

De heer Bonthuis memoreert dat de argumenten voor de provinciekeuze reeds in gesprekken met de 

IPC zijn gewisseld. Deze zijn niet gewijzigd. De raad van Zederik zal zich t.z.t. over het ontwerpvoor-

stel buigen en gezamenlijk tot een goede afweging moeten komen. De discussie over de provincie-

keuze gaat inderdaad met spanningen gepaard. Hij citeert in dit kader een uitspraak van Bilderdijk: 

“In het heden ligt het verleden, is het nu wat worden zal.” Kijkend naar het verleden, leven er bij 

bewoners in dorpen zeker sentimenten en gevoelens voor Zuid-Holland, maar onderkend wordt dat 

de nieuwe gemeente niet in twee provincies kan liggen. Een meerderheid van de gemeenteraad 

heeft zich eerder op het standpunt gesteld dat er meer toekomst ligt voor de nieuwe gemeente in de 

provincie Zuid-Holland. De gezamenlijke Colleges hebben hun voorkeur uitgesproken voor de Provin-

cie Utrecht. Het herindelingsontwerp zal in gezamenlijkheid worden besproken om te kijken hoe 

partijen daar nu in staan.  

 

De heer Bruinsma memoreert dat hij gisteren is benoemd tot waarnemend burgemeester van Leer-

dam. Dat betekent dat hij zich in deze discussie bescheiden wil opstellen. Hij heeft in het verleden 

vooral het eindpunt van een fusie meegemaakt, zowel in Alphen aan de Rijn als in Krimpenerwaard. 

Toen bleek hem dat een dergelijk proces bottum up niet altijd even goed gaat en dat een gemeente-

lijk fusieproces veel strijd kan opleveren, zelfs over een zaak als de naam van de nieuwe gemeente. 
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Daarbij was er in Krimpenerwaard erg weinig voorbereidingstijd waardoor er naderhand veel repara-

tie nodig was. In Vianen, Leerdam en Zederik onderkent hij een bottum up fusieproces waarin partij-

en duidelijk de wil hebben er samen uit te komen. Het is jammer dat de provinciekeuze zoveel aan-

dacht krijgt en een discussiepunt is geworden, mogelijk zelfs tussen de beide provincies. De gemeen-

ten laten die kwestie graag bij de provincies en gaan ervan uit dat dit ordentelijk zal worden opge-

lost.  

 

De heer Mulckhuijse memoreert dat Zederik al langer geleden een Position Paper heeft opgesteld dat 

nog steeds actueel is en richtinggevend voor raad en college van Zederik. Er zijn financiële scans uit-

gevoerd, ook de provinciale financiële herindelingsscan. Aandachtspunten daaruit worden adequaat 

door de deskundige (ambtelijke) werkgroep verder opgepakt en uitgewerkt. 

 

Bestendigheid fusie Vijfheerenlanden 

De voorzitter vraagt hoe bestendig deze fusiestap van de drie gemeenten zal zijn. Kan de nieuwe 

gemeenten Vijfheerenlanden hiermee 25 jaar vooruit of komen er andere ontwikkelingen in beeld? 

De heer Groeneweg komt uit de traditie waarin alles als vergankelijk wordt bestempeld. De vraag van 

de voorzitter is derhalve moeilijk te beantwoorden. Hij wijst op het onderzoek van o.a. Berenschot 

die een goede analyse maakte van de regiogemeenten en de omgeving, gelet op vraagstukken, sa-

menwerkingsverbanden, krachtsverhoudingen, bestuurskracht of gebrek aan bestuurskracht. Ge-

tracht is de verstandige aanbevelingen van de commissie Schutte in te vullen. In de aanvangsfase 

bestond het idee ook aan te haken met Lingewaal. Overigens zou het proces dan nog complexer ge-

worden zijn, wegens de provinciegrens met Gelderland. Ook is wel eens de optie Culemborg gepas-

seerd maar daar is het dan ook bij gebleven. De commissie Schutte heeft onderzocht of een gemeen-

te voor de gehele Alblasserwaard-Vijfheerenlanden de beste oplossing zou zijn. Mochten de huidige 

bestuurlijke ontwikkelingen in Nederland blijven doorgaan, dan sluit hij niet uit dat er op een termijn 

van bv. 20 jaar opnieuw discussie zal ontstaan over omvang en schaalgrootte van Vijfheerenlanden. 

Echter, dat is niet meer dan koffiedik kijken. Voor dit moment wordt Vijfheerenlanden een bestuurs-

krachtige, duurzame, samenhangende gemeente die heel veel kan toevoegen. Vijfheerenlanden mag 

geen naar binnen gekeerde gemeente worden maar zal een rol gaan vervullen in de Alblasserwaard, 

Vijfheerenlanden, de Drechtsteden en de Utrechtse regio. Dat is de reden waarom het ‘Grenzeloos 

samenwerken’ is ingezet.  

 

De heer Bonthuis merkt voorts op dat bestuurlijke ontwikkelingen nu snel gaan maar voorkomen 

moet worden dat de nieuwe gemeente op korte termijn met een herindeling wordt geconfronteerd, 

zoals bij Molenwaard gaande is. Hij meent dat Vijfheerenlanden een robuuste gemeente gaat wor-

den die goed in staat zal zijn taken op te pakken en uit te voeren. 

 

Tot slot merkt de heer Keppel over dit onderwerp op dat deze samenvoeging niet is gezocht met het 

oog op een volgende opschaling. Gekeken is naar het huidige krachtenveld en gezamenlijk werd de 

conclusie getrokken dat de ligging van Vijfheerenlanden dicht bij een grote, krachtige centrumge-

meente als Utrecht een goede positionering zou zijn. Er zijn fracties in de raden die menen dat, nu 

deze stap wordt gezet, er opnieuw dergelijke stappen zullen volgen. De gemeentebestuurders zetten 

deze goed onderbouwde stap zonder dat er een andere opschaling in gedachten is. De optimale 

schaalgrootte van gemeenten ligt rond de 50.000 inwoners. De nieuwe gemeente Vijfheerenlanden 
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zal enerzijds kleinschaligheid blijven bevatten, maar heeft anderzijds voldoende volume om een 

krachtige speler te zijn, dicht onder de rook van vergelijkbare gemeenten in de Utrechtse regio. 

 

Rol van het parlement 

De voorzitter laat weten dat hij onder de indruk is van de voortvarendheid van het proces in de ge-

meenten. Echter, een herindeling is pas een herindeling wanneer het voltallige parlement daarover 

een positief besluit heeft genomen. Hij adviseert de gemeenten het parlement niet te bruuskeren 

door te veel voor de muziek uit te lopen en onomkeerbare stappen te nemen. Gemeenten hebben in 

hun handelen alle vrijheid maar hoe dan ook moet worden voorkomen dat de keuzevrijheid van het 

parlement wordt beperkt. Zou dat wel het geval zijn, dan roept dat een tegenreactie op en kunnen er 

grote problemen ontstaan.  

 

De heer Groeneweg memoreert dat 1 januari 2019 de mogelijke fusiedatum van Vijfheerenlanden 

gaat worden. Hij heeft vernomen dat er rond die datum in Nederland vele herindelingen (11) gaan 

plaatsvinden, zoals Molenwaard en Lingewaal. Echter, alleen de fusie van Vijfheerenlanden raakt 

provinciegrenzen. Hij begrijpt dat de voorzitter de gemeenten adviseert het Parlement niet te bruus-

keren. Duidt de voorzitter daarmee specifiek op de provinciegrenzen? 

De voorzitter antwoordt dat hij op het gehele fusietraject doelde: het traject bevat onzekerheden.  

Hij noemt in dit verband de parlementsverkiezingen in maart 2017 en de gemeenteraadsverkiezingen 

in maart 2018. Er zal een zgn. Uitstelwetje worden opgesteld dat van toepassing is op gemeenten, 

waarvan het aannemelijk is dat er na een half jaar na de reguliere raadsverkiezingen zicht is op een 

herindelingsbeslissing. Voor die gemeenten worden de gemeenteraadsverkiezingen met een half jaar 

uitgesteld. Als alles naar wens gaat, vinden er eind november 2018 gemeenteraadsverkiezingen 

plaats in Vianen, Leerdam en Zederik, waarna de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden per 1 januari 

2019 van start kan gaan.  

 

De heer Bonthuis heeft eerder ervaren dat een vrijwillige herindeling van drie gemeenten binnen één 

provincie geen discussie behoeft op te roepen. In feite geldt dat ook voor de herindeling van Vijfhee-

renlanden. Dat zou dan inhouden dat het vooral de provinciekeuze is die voor het parlement zwaar 

weegt. Hij vraagt of de voorzitter die verwachting heeft.  

 

De voorzitter antwoordt dat hij geen verwachting uitspreekt maar er op wijst dat partijen aan het 

einde van een bestuursperiode een wetsvoorstel discutabel kunnen achten waardoor dat niet be-

handeld wordt, zolang het kabinet demissionair is. Vervolgens is het de vraag welke prioriteit een 

dergelijk voorstel van een nieuw gevormd kabinet krijgt. Ook de Raad van State bepaalt zijn eigen 

termijnen. 

 

De heer Groeneweg constateert dat de drie gemeenten het herindelingsproces in pais en vree ingaan 

maar dat de onrust zich vooral in de omgeving voordoet. Hij gaat ervan uit dat, mocht daarvan spra-

ke zijn, het bruuskeren van het parlement niet door de fusiegemeenten wordt veroorzaakt, maar dat 

dit ergens anders vandaan komt.  

 

De heer Bonthuis wijst erop dat de IPC met alle gemeenten en partijen uit de regio heeft gesproken 

over de voorgenomen herindeling van Vijfheerenlanden en toen bleek dat alle gemeenten en partij-

en dat voorstel ondersteunen.  De heer Groeneweg heeft ervaren dat “hetgeen mensen zeggen en 
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schrijven, anders kan zijn dan hetgeen mensen doen”. Hij heeft signalen ontvangen dat bestuurders 

in de regio zich blijven beraden om de fusie van Vijfheerenlanden op de voorgestelde manier niet te 

laten doorgaan. 

 

Mevrouw Pennarts constateert dat er door de gemeenten enthousiast aan de fusie wordt gewerkt. 

Wel zit er op het voorstel een bepaalde lobbydruk, omdat er ook andere gevoelens zijn waarmee 

rekening moet worden gehouden. Erkend moet worden dat de fusie pas een feit is, nadat het Parle-

ment daarover een besluit heeft genomen.  

 

De heer Wijnmaalen memoreert dat de gemeenten een ambtelijke fusie overwegen. Zijn vraag is of 

dat een reden kan zijn om het Parlement te bruuskeren. 

De voorzitter acht dit niet waarschijnlijk omdat gemeenten, die niet in een herindelingsprocedure 

zitten, de mogelijkheid hebben een ambtelijke fusie door te voeren. Wel dienen de gemeenten zich 

te realiseren dat, mocht de herindeling onverhoopt niet doorgaan, er in die situatie wel een ambtelij-

ke fusie tot stand is gekomen.  

 

Rol van provincies in het herindelingsproces  

De heer Bruinsma vraagt in hoeverre de provincies een rol kunnen spelen om de spanningen, die 

deze gemeentelijke herindeling in de regio heeft opgeroepen, tegen te gaan, temeer daar het fusie-

proces langer gaat duren dan in eerste instantie was voorzien. 

Mevrouw Pennarts antwoordt dat daartoe door de provincie Utrecht zeker een poging zal worden 

ondernomen. Zij verwacht dat daarnaast de tijd in positieve zin een rol in het herindelingsproces kan 

spelen. Komt het fusiebesluit dichterbij, dan is het mogelijk dat partijen toch anders met dat proces 

zullen omgaan.  

 

De voorzitter wijst erop dat de twee provincies on speaking terms zijn en dat de herindelingsdiscussie 

de onderlinge relaties beslist niet vertroebelt. Sprake is er van een zakelijk, inhoudelijk verschil van 

opvatting en daar wordt volwassen mee omgegaan. 

 

De heer Bonthuis verwijst naar het beleidskader voor gemeentelijke herindelingen. Hij vraagt of er 

ook een beleidskader is voor een grenswijziging van provincies.  

De voorzitter antwoordt dat daarvoor geen apart beleidskader voorhanden is. De Wet arhi geeft wel 

ruimte voor procedurebeschrijvingen van een dergelijke proces. Overigens is een beleidskader geen 

wet.  

 

De heer Krol begrijpt dat gemeenten een beroep doen op de provincies om daar waar mogelijk span-

ningen in de regio tegen te gaan. Hij is ervan overtuigd dat de provinciebesturen, zodra het parle-

ment een besluit over Vijfheerenlanden heeft genomen, gezamenlijk en op een volwassen manier 

naar oplossingen zullen zoeken, die samenhangen met de spanningen rond de wettelijke samenwer-

kingsverbanden.  

 

Niets meer aan de orde zijnde rondt de voorzitter het overleg af, onder dankzegging voor ieders 

komst en bijdrage. 
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BESLUITENLIJST 

 
VERGADERING 

 
VHL-BERAAD 

 
 
Datum vergadering: woensdag 29 juni 2016 
 
Locatie vergadering:  Huis “Het Bosch”, Lexmond 
 
Tijdstip:   20.30 uur 
 
Voorzitter:   W.G. (Wim) Groeneweg, burgemeester Vianen 
 
Secretaris:   C.J. (Kees ) Steehouwer, griffier Vianen 
 
Agenda: 
 

1. Opening en mededelingen 
2. Vaststelling agenda voor de openbare vergadering van het Vijfheerenlanden-Beraad van 29 

juni 2016 
3. Spreekrecht publiek 
4. Informatie vanuit de Stuurgroep Vijfheerenlanden 
5. Voortgang in het wetgevingstraject herindeling Vijfheerenlanden 
6. Bespreking van het Protocol Vijfheerenlanden-Beraad 2016 – 2018 
7. Bespreking van de lijst met raadseigen producten 
8. Besluitvorming over de agendapunten 6 en 7 van de agenda van 29 juni 2016 
9. Rondvraag 
10. Sluiting 

 
Aanwezigen: 
Met uitzondering van de fractie van PvdA Vianen (met kennisgeving afwezig) is er één vertegen-
woordiger per fractie van de gemeenteraden van Leerdam, Vianen en Zederik aanwezig. 
 
De heer D. (Dirk) Louter is als projectleider herindeling Vijfheerenlanden aanwezig. 
 
 

1. Opening en mededelingen 
 

 De voorzitter opent deze 1e openbare vergadering van het VHL-Beraad. Het VHL-Beraad is 
het boegbeeld en het volksvertegenwoordigend orgaan in het herindelingsproces 

 Er is bericht van verhindering van de fractie van de PvdA Vianen. 
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2. Vaststelling agenda voor de openbare vergadering van het Vijfheerenlanden-Beraad van 29 

juni 2016 
 

 De agenda voor de openbare vergadering van het VHL-Beraad van 29 juni 2016 wordt onge-
wijzigd vastgesteld. 
 
 

3. Spreekrecht publiek 
 

 Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht voor het publiek. 
 
 

4. Informatie vanuit de Stuurgroep Vijfheerenlanden 
 

 Bij dit agendapunt is de 1e voortgangsnotitie plan van aanpak voorbereiding gemeente Vijf-
heerenlanden toegevoegd, die voor kennisgeving wordt aangenomen. 

 Het CDA vraagt aandacht voor de GLZ-samenwerking waarin onder andere de Digitale Agen-
da 2017 aan de orde is. 

 De projectleider zegt dat het eigenaarschap van de GLZ-samenwerking elders ligt. Op langere 
termijn wordt bekeken op welke manier deze samenwerking geïntegreerd kan worden in het 
bouwproces voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Hoe het aandeel van Giessenlan-
den hierin een plaats krijgt, wordt in oktober/november 2016 duidelijker. Hiervoor zijn 
meerdere scenario’s denkbaar en hangt mede af van de bestuurlijke ontwikkelingen in de 
gemeente Giessenlanden zelf. 

 De voorzitter zegt dat de Stuurgroep steeds meer grip krijgt op de uitrol van het Plan van 
Aanpak voor het herindelingsproces. Het is een complexe materie en er zijn maar liefst 13 
ambtelijke werkgroepen ingesteld. Binnen de Stuurgroep zijn er portefeuillehouders aange-
wezen. Het VHL-Beraad is het opdracht gevend orgaan. Er komt ook een knoppennotitie 
(stoplichtmodel). 

 De informatie van de voorzitter leidt niet tot vragen vanuit het VHL-Beraad.  
 
 

5. Voortgang in het wetgevingstraject herindeling Vijfheerenlanden 
 

 De voorzitter refereert bij dit agendapunt aan de mededeling die hij in de plenaire vergade-
ring, voorafgaande aan dit VHL-Beraad heeft gedaan. 

 De Stuurgroep houdt vast aan de planning die voorziet in een bestuurlijke fusie op 1 januari 
2018. 

 De ChristenUnie Zederik vraagt met wie de IPC communiceert en hoe het in de toekomst 
gaat met de communicatie. 

 De voorzitter antwoordt dat de IPC communiceert met de drie burgemeesters als portefeuil-
lehouders bestuurlijke zaken. Dit is geen formeel overleg maar het zijn informatierondes. 

 Volgende week wordt nadere informatie vanuit de IPC verwacht. 

 Mocht een bestuurlijke fusie per 1 januari 2018 niet haalbaar zijn dan is het voornemen bin-
nen de Stuurgroep om op die datum al wel een ambtelijke fusie tot stand te brengen. Het 
VHL-Beraad zal gevraagd worden zich hierover uit te spreken. 
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 De VVD vindt dat de werkgeversrol in het herindelingsproces duidelijk moet zijn. 

 Het CDA vindt dat de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen op het herindelingsad-
vies niet in de vakantieperiode moet gebeuren. 

 De voorzitter antwoordt hierop dat de drie gemeenten hier niet over gaan, maar dat er wel 
serieus rekening mee moet worden gehouden dat dit wel gebeurt. 

 Voor de medewerkers is er een internetsite Pleio waarop veel informatie over het herinde-
lingsproces te vinden is.  

 
 

6. Bespreking van het Protocol Vijfheerenlanden-Beraad 2016 – 2018 
 

 Dit protocol moet gezien worden als een soort van Reglement van Orde voor het VHL-Beraad 
en is opgesteld door de drie griffiers. 

 De VKG vraag om eerdere toezending van stukken zodat er nog gezamenlijk fractieoverleg 
mogelijk is. Voor het aanmelden voor het spreekrecht publiek moet er een vast aanspreek-
punt komen. Wellicht kan hier een e-mailadres voor gemaakt worden. In het VHL-Beraad 
moeten geen beslispunten aan de orde komen die de bevoegdheid van de afzonderlijke ra-
den betreft. De lopende gang van zaken moet niet gefrustreerd worden. 

 De ChristenUnie mist in het protocol dat in de vergaderingen van het VHL-Beraad er één 
woordvoeder kan zijn namens drie fracties. 

 SGP Zederik sluit zich hierbij aan en vraagt om te kijken om punt 13 van het protocol hierop 
aan te passen, daar waar het gaat om de gewogen stemming. 

 VVD Leerdam verzoekt om de vergaderingen van het VHL-Beraad niet elke keer op dezelfde 
dag te houden. 

 De secretaris zal nog een keer naar de tekst van punt 13 kijken, maar is van mening dat de 
stemverhoudingen binnen het VHL-Beraad duidelijk is omschreven. In de bijlage is aangege-
ven hoeveel stemmen elke fractie heeft en het protocol biedt de mogelijkheid om hoofdelijk 
te stemmen. Voor de vergaderingen van het VHL-Beraad zal voor de rest van dit jaar een ver-
gaderschema gemaakt worden. 

 
 

7. Bespreking van de lijst met raadseigen producten 
 

 Het CDA stelt voor om aan de voorgestelde werkgroepen een werkgroep “kernenbeleid” toe 
te voegen. 

 De GKV merkt op dat een rekenkamerfunctie niet verplicht is. 

 De secretaris antwoordt dat de Gemeentewet een rekenkamer of een rekenkamerfunctie 
verplicht voorschrijft. 

 De voorzitter vindt het toevoegen van een werkgroep “kernenbeleid” waardevol. 
 
 

8. Besluitvorming over de agendapunten 6 en 7 van de agenda van 29 juni 2016 
 

 Het VHL-Beraad stemt zonder hoofdelijke stemming unaniem in met het voorstel tot vast-
stelling van het “Protocol voor de vergaderingen van het Vijfheerenlanden-Beraad. 

 Het VHL-Beraad stemt unaniem in met het voorstel tot het instellen van de raadseigen werk-
groepen met toevoeging van de werkgroep “kernenbeleid”. 
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9. Rondvraag 
 

 Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 
 

10. Sluiting 
 

 De voorzitter sluit om 21.15 uur de vergadering. 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het 
Vijfheerenlanden-Beraad d.d. 20 oktober 2016, 
de secretaris,   de voorzitter, 
 
 
 
C.J. (Kees) Steehouwer  W.G. (Wim) Groeneweg 
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BESLUITENLIJST 
 

VERGADERING 
 

VHL-BERAAD 
 
Datum vergadering:  dinsdag 13 september 2016 
 
Locatie vergadering:  Raadzaal, Stadhuis, Vianen 
 
Tijdstip:   19.30 uur 
 
Voorzitter:   W.G. (Wim) Groeneweg, burgemeester Vianen 
 
Secretaris:   C.J. (Kees ) Steehouwer, griffier Vianen 
 
Agenda: 
 

1. Opening en mededelingen 
2. Vaststelling agenda voor de openbare vergadering van het Vijfheerenlanden-Beraad van 13 

september 2016 
3. Introductie mevrouw M. Pennarts-Pouw, gedeputeerde Bestuur provincie Utrecht, toelich-

ting op stand van zaken ARHI-procedure 
4. Gelegenheid tot vragen / reacties 
5. Recapitulatie en eventuele vervolgafspraken 
6. Rondvraag 
7. Sluiting 

 
Aanwezige raadsleden: 
Met uitzondering van de fractie van PvdA Vianen (met kennisgeving afwezig) is er één vertegen-
woordiger per fractie van de gemeenteraden van Leerdam, Vianen en Zederik aanwezig. 
 
Overige aanwezigen: 
mevrouw M. Pennarts-Pouw, gedeputeerde provincie Utrecht; 
de heer M. Houtman, waarnemend burgemeester van Leerdam; 
de heer D. (Dirk) Louter, projectleider herindeling Vijfheerenlanden. 
 

1. Opening en mededelingen 
 

 De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

 Een bijzonder woord van welkom is er voor mevrouw Pennarts, gedeputeerde van de provin-
cie Utrecht. 

 
2. Vaststelling agenda voor de openbare vergadering van het Vijfheerenlanden-Beraad van 13 

september 2016 
 

 De agenda voor het VHL-Beraad van 13 september 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
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3. Introductie mevrouw M. Pennarts-Pouw, gedeputeerde Bestuur provincie Utrecht, toelich-
ting op stand van zaken ARHI-procedure 

 

 Gedeputeerde Pennarts is in het VHL-Beraad aanwezig om een toelichting te geven op het 
besluit van de minister van BZK  om de provincie Utrecht te verzoeken een herindelingsad-
vies voor de vorming van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden voor te bereiden. 

 De IPC heeft een zorgvuldig proces doorlopen en heeft alle partijen gehoord. 

 De IPC heeft toch geen advies kunnen uitbrengen over de keuze voor de provincie Utrecht of 
Zuid-Holland. 

 De provincie Utrecht neemt nu alleen het proces over en zal dit zorgvuldig doen. 

 De provincie Utrecht gaat spreken met de drie gemeenten en met de provincie Zuid-Holland. 

 Het herindelingsproces hoeft niet opnieuw gedaan te worden. 

 De termijn voor ter inzagelegging van het herindelingsadvies is voor de provincie Zuid-
Holland en de drie gemeenten drie maanden. Voor alle andere is deze termijn acht weken.  

 Na beantwoording van de ingediende zienswijzen stellen Provinciale Staten het herindelings-
advies vast. 

 Daarna geeft de provincie het uit handen en is de minister van BZK aan zet om de herinde-
lingswet voor te bereiden. 

 Gewezen wordt nog op een motie van Provinciale Staten van Utrecht om de burgemeesters 
actief bij het herindelingsproces te betrekken. 

 D66 Vianen merkt op dat er sprake is van een zorgvuldig procedure. Waarom is het dan toch 
niet gelukt om tot een besluit te komen? 

 Gedeputeerde Pennarts antwoordt dat het overleg in de IPC niet gelukt is omdat de insteek 
was om een unaniem advies uit te brengen en de IPC wilde geen blijvende patstelling. 

 De IPC heeft geen duidelijke voorkeur voor één van beide provincies en heeft daarom het 
vraagstuk voor een procesinterventie bij de minister van BZK neergelegd. 

 Het CDA is blij met de zuivere redenering die de minister heeft aangehouden bij zijn besluit 
en vindt het jammer dat het proces vertraagd is. Het CDA hoopt verder op een voortvarende 
en eensgezinde vervolgaanpak. 

 De VVD is blij met de keuze van de minister van BZK. Wellicht dat het proces nog versneld 
kan worden zodat de beoogde herindelingsdatum nog gehaald kan worden. 

 Gedeputeerde Pennarts weet welke waarde de drie gemeenten hechten aan de datum van 1 
januari 2018. Zij kan hiervoor geen garanties geven. Het proces moet wel zorgvuldig verder. 
Zij laat zich dan ook niet vastpinnen op een datum. 

 De VKG heeft voor aansluiting bij de provincie Zuid-Holland gekozen, maar zit niet in zak en 
as. De VKG heeft vertrouwen in een goede afloop. 

 Leerdam 2000 en Lokaal Alert kunnen zich vinden in de brief van de minister. Het proces 
moet zorgvuldig en de belangen van Zuid-Holland moeten tegen het licht gehouden worden. 

 De PvdA is verheugd over het besluit van de minister. De IPC heeft degelijk werk verricht. Al-
le zaken staan goed op een rij en er kunnen geen verrassingen meer zijn. De PvdA doet een 
oproep aan de regio AV en de provincie Zuid-Holland om werk te gaan maken van grens ont-
kennend samenwerken. 

 Gedeputeerde Pennarts onderschrijft de opmerkingen van de VKG. Utrecht heeft met Zuid-
Holland plezierig samengewerkt en Zuid-Holland is in het vervolg voor Utrecht ook een be-
langrijke partij. Zuid-Holland moet de positie krijgen die het toekomt. De provincie Utrecht 
gaat geen dubbel werk doen of het al gedane werk overdoen. Over grens ontkennend sa-
menwerken gaan de gemeenten ook zelf. 
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 SGP Leerdam en Zederik delen de door anderen uitgesproken blijdschap niet. Het is een las-
tige discussie. Men had graag gezien dat de minister zelf een keuze zou maken voor één van 
beide provincies. Het besluit van de minister nu is een gemiste kans. Er komt nu een ont-
werp, er worden zienswijzen ingediend en er komt waarschijnlijk een stuk waar partijen het 
ook weer niet over eens zijn. De minister moet dan alsnog de knoop doorhakken. SGP Leer-
dam en Zederik betreuren dit zeer. Zij zien de brief van de minister als een procedureel be-
sluit. 

 SGP Vianen zit genuanceerder in het proces en spreekt van een goed besluit van de minister. 
Hij heeft geluisterd naar de democratische stellingname van de drie gemeenten. Nergens in 
de brief van de minister staat dat Utrecht de provincie voor de gemeente Vijfheerenlanden 
wordt. De IPC heeft veel werk verricht en het proces is gelopen zoals het gelopen is. SGP Via-
nen wenst de gedeputeerde veel wijsheid toe in het verdere proces. 

 ChristenUnie Leerdam en Vianen zijn blij met het besluit van de minister. We moeten nu 
vooral verder en niet te veel dubbel werk doen. De ChristenUnie houdt nog een klein beetje 
hoop op een herindelingsdatum van 1 januari 2018. 

 ChristenUnie Zederik had gehoopt op meer stemmen voor Zuid-Holland, betreurt het dat de 
minister en de IPC er niet uitgekomen zijn en is blij dat we nu een stap verder zijn. Aan alle 
kanten wordt een zorgvuldig proces gevoerd. Dat moet tot een goede oplossing leiden. 

 Het CDA merkt op dat de gedeputeerde zegt dat er geen vertraging is in het proces maar dat 
de Stuurgroep hier wel zorgen over heeft. Ook merkt het CDA op dat de burgemeesters ac-
tief betrokken worden. Waar moet dan aan gedacht worden? 

 Gedeputeerde Pennarts antwoordt dat als er wel een besluit van de IPC geweest zou zijn dit 
een gang naar de minister bespaard zou hebben. Het zomerreces heeft er tussen gezeten 
maar nu kan de provincie weer volop verder. De tijdelijks wisseling van ministers bij BZK 
heeft geen invloed gehad op het proces. Verder zegt zij dat in het proces tot nu toe er regel-
matig contact is geweest met de drie burgemeesters. Ook in het vervolg moeten zij goed 
aangesloten blijven. 

 De voorzitter merkt op dat het streven was om de zienswijzeprocedure vóór de zomer af te 
ronden. Dat is niet gelukt en daarom spreekt de Stuurgroep van een forse vertraging. 

 Voor wat de planning betreft zegt gedeputeerde Pennarts  dat die er nog niet is. De provin-
cie gaat nu met partijen om tafel en zal dit zorgvuldig doen. In het proces hebben we wel te 
maken met wettelijke termijnen. De provincie heeft geen zicht op hoe de planning in de 
Tweede en Eerste Kamer zal zijn. Welke invloed de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 
het proces heeft, is koffiedik kijken. De provincie hoopt zo snel mogelijk een specifiekere 
planning te maken. 

 SGP Vianen hoopt dat  als gevolg van verkiezingen en kabinetsformatie het wetsvoorstel 
straks niet controversieel verklaard wordt. 

 
4. Gelegenheid tot vragen / reacties 

 

 Dit is onderwerp is bij het vorige agendapunt aan de orde geweest. 

 

5. Recapitulatie en eventuele vervolgafspraken 
 

 De voorzitter vat samen: In het algemeen wordt het als goed ervaren dat de minister nu een 
besluit over het vervolg genomen heeft. Hierin zijn door partijen wel nuances aangebracht. 
Het woord “zorgvuldig” is meerdere keren gevallen en dat is goed voor het draagvlak in het 
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proces. Ditzelfde geldt voor de eensgezindheid in het proces. Het doel is om een sterke ge-
meente Vijfheerenlanden te krijgen. Een herindeling op 1 januari 2018 zal een moeizame da-
tum zijn. De gemeenten (raden, colleges en burgemeesters) en de provincie Zuid-Holland 
worden nauwgezet bij het verdere proces betrokken. De Stuurgroep is daar blij mee. De 
nieuwe gemeente Vijfheerenlanden zal altijd met grenzen te maken hebben en nauwe sa-
menwerking is daarbij van groot belang. De gedeputeerde is nog vaag over de planning. Bin-
nenkort is daarover meer bekend. Er wordt een beroep gedaan op de Tweede Kamer om 
straks het wetsvoorstel niet controversieel te verklaren. Dit is niet in het belang van de nieu-
we gemeente, haar inwoners en instellingen en de ambtenaren. 

 Gedeputeerde Pennarts dankt de voorzitter voor zijn samenvatting en dankt de raden van 
de drie gemeenten voor hun inbreng. Er zal snelheid in het proces betracht worden. Het uit-
eindelijke besluit is aan de Tweede en Eerste Kamer. 

 
6. Rondvraag 

 

 Van dit agendapunt wordt geen gebruik gemaakt. 
 

7. Sluiting 
 

 De voorzitter sluit om 20.30 uur de vergadering. 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van  
Het Vijfheerenlanden-Beraad d.d. 20 oktober 2016, 
de secretaris,   de voorzitter, 
 
 
 
C.J. (Kees) Steehouwer  W.G. (Wim) Groeneweg 
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INTERPROVINCIALE COMMISSIE HERINDELING VIJFHEERENLANDEN 
 

Verslag van de bijeenkomst van de IPC met de colleges van B&W van Leerdam, Vianen en 

Zederik op 15 maart 2016 in het provinciehuis van Zuid-Holland in het kader van de 

herindelingsprocedure van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik met als beoogd 

resultaat de vorming van een nieuwe gemeente Vijfheerenlanden per 1-1-2018. 

 

 

Aanwezig 

 

 

Provincie Utrecht 

A.M.A. Pennarts - Pouw IPC-lid, voorzitter 

R.W. Krol IPC-lid 

H. Versteeg beleidsadviseur 

 

Provincie Zuid-Holland 

A.W. Bom - Lemstra  IPC-lid 

R.A.M. van der Sande IPC-lid 

M.B. de Prieëlle beleidsadviseur 

 

Gemeenten 

Leerdam 

M. Houtman burgemeester (wnd.) 

T. Meijdam wethouder 

A.W. Keppel wethouder 

 

Vianen 

W.G. Groeneweg burgemeester 

L.A. Wijnmaalen wethouder  

J.A.E. Landwehr wethouder 

F.N.A. Meurs wethouder 

W. Wieringa gemeentesecretaris 

 

Zederik 

A.F. Bonthuis burgemeester (wnd.) 

G. Bos wethouder 

W. Mulckhuijse wethouder 

J. Koetsenruijter gemeentesecretaris 

 

Verslag 

P.J. Emck  Notuleerbureau De Rondvraag 

 

 

 

1.  Opening en mededelingen 

 

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. Deze bijeenkomst is de 

formele start van het werk van de interprovinciale commissie (IPC). Er heeft een 

bespreking met de drie burgemeesters plaatsgevonden in het kader van de uitvoering van 

de Utrechtse motie om hen te betrekken bij de herindelingsprocedure. 
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Mevrouw Van Heeren en de heren Bruggeman, Donker, Van der Leij en Verweij zijn met 

kennisgeving verhinderd. 

 

De heer Van der Sande deelt mee dat de bespreking vertrouwelijk is. Van alle gesprekken 

worden verslagen opgesteld, die openbaar worden, nadat de procedure is afgerond. Het 

staat ieder vrij om in de raad of aan anderen mededeling te doen van wat hij of zij heeft 

ingebracht. De IPC communiceert tussentijds mogelijk over informatie, maar zal geen 

mededelingen doen over de stand van zaken in de bespreking. 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

2. Doel en inrichting van de herindelingsprocedure Vijfheerenlanden 

 

De voorzitter beschrijft kort de procedure, die inmiddels door beide Provinciale Staten is 

goedgekeurd. Na afronding van de provinciale procedure volgt het wetgevingstraject. Het 

ministerie van Binnenlandse Zaken heeft vijf criteria benoemd waarop het een aanvraag 

voor herindeling beoordeelt: draagvlak, bestuurskracht, interne samenhang, duurzaamheid, 

en evenwichtige regionale verhoudingen. De IPC sluit daar in deze procedure op aan. 

De heer Versteeg beschrijft aanvullend dat in de open overlegfase, die nu van start is 

gegaan, alle gesprekken aan de hand van de vragenlijst zullen worden gevoerd. De 

gemeenten beschikken over deze lijst en de colleges van de gemeenten kunnen de 

gesprekken aan de hand daarvan met hun raad voorbereiden. 

 

De heer Houtman merkt op dat er verschillend kan worden gedacht over "evenwichtige 

regionale verhoudingen". Hoe interpreteert de IPC dat begrip? 

 

De heer Van der Sande acht het lastig om hiervoor normen 'aan de voorkant' te bepalen. 

Het is duidelijk dat de herindeling impact heeft op de provinciegrens en de IPC moet 

duidelijk kunnen maken dat zij dat aspect heeft gewogen, en op welke wijze. 

 

De heer Bonthuis leest in de door de voorzitter ondertekende brief van 8 maart jl. dat de 

IPC de belangen van de drie gemeenten zorgvuldig zal afwegen. De herindeling is vrijwillig, 

dus lijkt het vooral te gaan om het belang van de nieuw te vormen gemeente. Vervolgens 

is, in het kader van de regionale component, de vraag aan de orde in welke mate die 

nieuwe gemeente de regionale verhoudingen bevordert of verstoort. Dat is wat spreker ook 

in de discussie in de Tweede Kamer proeft. 

 

De heer Van der Sande bevestigt dat het gaat om het effect van de nieuwe gemeente in 

haar omgeving. Afhankelijk van de indeling heeft dat een impact aan de ene of de andere 

kant van de provinciegrens. Die impact wordt deels bepaald door de wettelijk of vrijwillig 

aangegane samenwerkingsverbanden. Hoe de weging van het effect uitvalt, kan per 

ministerie en per politieke partij verschillen. De voorgestelde herindeling zal financieel en 

inhoudelijk kritisch worden bezien en het is daarom van belang dat in de motivatie van de 

provincies, die een belangrijke drager van het herindelingsvoorstel dient te zijn, ruim 

aandacht aan die twee componenten wordt geschonken. 

 

De heer Houtman heeft begrepen dat aan het einde van de rit een soortgelijke bespreking 

als die van vandaag staat gepland. Worden de gemeenten dan geïnformeerd over wat 

anderen naar voren hebben gebracht? De IPC gaat spreken met vertegenwoordigers van 

de samenwerkingsverbanden. Hij kan zich voorstellen dat hun visie verschilt van die van de 

gemeenten en hij zou graag in de gelegenheid worden gesteld om daarop te reageren. 
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De heer Van der Sande deelt mee dat de verslagen uiteindelijk openbaar worden. De fase 

van hoor en wederhoor vindt plaats na afronding van deze procedure. Men kan reageren 

op het herindelingsontwerp. 

 

De voorzitter bevestigt dit. In de komende ronde worden inhoudelijke gesprekken gevoerd, 

met het oog op het belang van de nieuwe gemeente en aan de hand van de eerder 

genoemde criteria. 

Als het ontwerp gereed is, hebben de raden van de gemeenten gedurende de terinzage-

legging de mogelijkheid om daarop te reageren. Daarvoor bespreekt de IPC met de 

colleges het resultaat van de inhoudelijke gesprekken aan de hand van de vragenlijst.  

 

De heer Groeneweg vraagt of het theoretisch mogelijk is dat de IPC tot de conclusie komt 

dat deze gemeentelijke fusie niet gewenst is. 

 

De heer Van der Sande bevestigt dat die theoretische kans aanwezig is. Het lijkt hem 

echter onwaarschijnlijk dat dat de uitkomst zal zijn. 

 

De heer Groeneweg verduidelijkt dat een bijzonder aspect van deze herindeling is dat er 

provinciegrenzen worden overschreden. De betrokken gemeenten willen graag fuseren en 

in de regel worden daar dan nauwelijks kanttekeningen bij geplaatst. Meestal is sprake van 

de omgekeerde figuur: de betrokken gemeenten zijn onwillig en de provincie is de partij die 

op herindeling aanstuurt. Het belangrijkste bespreekpunt lijkt hem daarom de vraag tot 

welke provincie de nieuwe gemeente moet gaan behoren. Is dat juist? 

 

De heer Van der Sande bevestigt dat dat de hamvraag is. Formeel moet de IPC echter ook 

een oordeel geven over de fusie op zich. Als de IPC in haar onderzoek op feiten zou 

stuiten die tot de conclusie zouden leiden dat een fusie onverstandig is, moet zij dat ook 

naar voren brengen. Hij verwacht dat niet, want hij heeft de indruk dat er goed is nagedacht 

over dit voornemen. Uiteraard zijn er andere combinaties mogelijk, maar een dominante 

factor is dat de drie partijen dit graag willen. De IPC gaat uit van de vooronderstelling dat 

daar goede redenen voor zijn. Informatie zal dit naar alle waarschijnlijkheid onderbouwen 

en het sluitstuk is dat de IPC met behulp van die informatie beargumenteert dat dit een 

goede keus is. 

 

De heer Groeneweg hoort hierin de bevestiging dat de IPC ervan uitgaat dat zij zich zal 

kunnen aansluiten bij de wens van de drie gemeenten om te fuseren. Neemt de IPC 

eveneens, als tweede uitgangspunt, de uitspraak van de colleges over dat zij zo mogelijk 

willen behoren tot de provincie Utrecht? 

 

De heer Van der Sande deelt mee dat de IPC dat uitgangspunt niet overneemt. Het feit dat 

colleges en raden daar uitspraken over doen, ontslaat de IPC niet van de verplichting om 

daar zelf een gewogen oordeel over te vellen. De genoemde uitspraken wegen zwaar mee, 

maar de IPC kan op basis van feiten of een eigen weging van de feiten tot een ander 

oordeel komen. Als de IPC geen duidelijke eigen voorkeur heeft, zal de uitgesproken 

voorkeur van de drie gemeenten nog zwaarder wegen. De uitspraken van de gemeente-

raden zijn overigens niet eenduidig. 

 

De heer Bonthuis vraagt hoe de aansluiting is verzorgd van de noodzakelijke wijziging van 

de provinciegrens op de reguliere procedure die in het kader van de Wet Arhi wordt 

gevolgd. Is die wijziging als het ware opgenomen in die reguliere procedure, of worden er 

twee aparte besluiten voorbereid? 

 

De voorzitter deelt mee dat één advies wordt uitgebracht dat twee pijlers bevat: de fusie 

van de gemeenten en wat de provincie van vestiging van de nieuwe gemeente wordt. 
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De heer Bonthuis begrijpt dat dit inhoudt dat ook in het wetgevingsadvies beide aspecten 

tegelijk worden geadresseerd. 

 

 

3. Planning van herindelingsprocedure 

 

De voorzitter stelt vast dat men geen opmerkingen heeft over de eerder uitgereikte 

planning. Zij vat de planning kort samen en licht toe dat daarin enige ruimte is opgenomen 

om onderdelen die in tijd uitlopen te kunnen compenseren. 

 

 

4. Stand van zaken fusietraject Vijfheerenlanden 

 

De heer Houtman veronderstelt dat de stand van zaken grotendeels bekend is. De fusie is 

voorbereid door eerst de mening van de bewoners in de gemeenten te peilen. Op basis 

daarvan heeft iedere raad zijn besluit genomen. Inmiddels is een bureau ingeschakeld als 

procesbegeleider. Naast het bestuurlijke proces wordt door de gemeenten aandacht 

besteed aan het ontwikkelen van een gezamenlijke visie. Ook wordt ingegaan op de vraag 

hoe tot één ambtelijke organisatie kan worden gekomen. De bijeenkomsten met de raden 

verlopen in een goede sfeer en hij heeft daarom goede hoop dat tempo in de voortgang 

kan worden gemaakt. Rond 1 oktober dit jaar willen de colleges de uitgangspunten op 

schrift hebben gesteld. Tegelijkertijd wordt contact gehouden met gemeenschappelijke 

regelingen die aan provinciegrenzen zijn gebonden. Deze week is een conferentie 

gehouden waarin de lijnen voor de toekomst werden besproken. Nog deze maand vindt 

een vervolgconferentie plaats waarin wordt besproken hoe binnen de regio 

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (regio AV) en mogelijk met partners daarbuiten zal 

worden samengewerkt. Spreker is van mening dat wezenlijke stappen zijn gezet en dat het 

traject voorspoedig verloopt. 

 

De heer Groeneveld meldt dat de omgeving van Vijfheerenlanden zeer geïnteresseerd is in 

de wijze van aanpak. Collega-wethouders schuiven zo nu en dan aan bij de gesprekken 

omdat zij graag kennis willen maken met deze manier van samenwerken: over grenzen 

heen en op basis van de inhoud. Omliggende gemeenten nodigen de fusiepartners regel-

matig uit om een uitleg te verzorgen. Dit proces leidt ertoe dat ook zij nadenken over hun 

toekomst. 

 

De voorzitter merkt op dat het bevorderlijk is voor het proces van de IPC als naburige 

gemeenten al hebben nagedacht over de consequenties die de herinrichting voor hen heeft 

en over mogelijke ontwikkelingsrichtingen die zij in kunnen slaan. 

 

 

5. Toelichting c.q. bespreking van de vragenlijst 

 

De voorzitter herinnert eraan dat deze lijst tijdens de afrondende bespreking wordt 

nagelopen. 

 

De heer Versteeg veronderstelt dat de lijst nauwelijks toelichting behoeft. Een belangrijke 

vraag is in hoeverre inwoners zijn betrokken bij de standpuntbepaling van de gemeenten 

over hun bestuurlijke toekomst. De drie gemeenten hebben daar in het proces tot dusver 

aandacht aan besteed; in die afronding zal expliciet worden nagegaan in hoeverre zij in de 

gelegenheid zijn gesteld daarover met hun gemeente in gesprek te gaan. 

 



 
IPC Vijfheerenlanden, 15 maart 2016 5/7  

De heer Van der Sande vraagt of de deelnemers en hun omgeving deze fusie beschouwen 

als een definitieve stap of als een tussenfase. 

 

De heer Groeneweg deelt mee dat dit punt niet is besproken. Op persoonlijke titel sprekend 

veronderstelt hij dat de deelnemers de verantwoordelijkheid voelen om dit gebied in een 

stroomversnelling te brengen en de kansen die zich voordoen in de eigen en de naburige 

regio's te benutten. Op de inhoud zijn er meerdere functies waarop de samenwerking een 

dimensie kan krijgen. 

 

De heer Bonthuis wijst erop dat een criterium waarop de herindeling wordt getoetst duur-

zaamheid is en dat alle processen erop zijn gericht dat deze herindeling een duurzame 

oplossing vormt. Het doel is verbetering van de bestuurskracht en deze herindeling is 

bedoeld als een duurzame, langdurige, oplossing. Dat is het uitgangspunt. In de 

uitgebrachte rapporten wordt nadrukkelijk naar voren gebracht dat er een interne 

samenhang is binnen Vijfheerenlanden. 

Er zijn voorbeelden van gemeenten die vrij kort na een fusie weer een volgend proces 

ingaan, maar deze samenwerking heeft in zijn opvatting dat element niet in zich omdat dit 

een duurzame samenwerking is, die qua schaalgrootte voldoende bestuurskracht in zich 

heeft.  

 

De heer Houtman sluit zich hierbij aan. Hij is van mening dat deze drie gemeenten in deze 

opzet een duurzame oplossing bereiken, mits hij externe factoren buiten beschouwing laat. 

De regering zou bijvoorbeeld opnieuw kunnen besluiten dat een gemeente uit minimaal 

100.000 inwoners moet bestaan. 

Er is een situatie bekend waarin bij voorbaat bekend was dat een besluit tot herindeling 

heel goed een tussenfase zou kunnen zijn. Hier is daar geen sprake van - tenzij naburige 

gemeenten het verzoek zouden doen om zich bij dit proces aan te mogen sluiten. 

 

De heer Groeneweg deelt mee dat met Lingewaal is gesproken over mogelijke deelname, 

mede vanwege de druk die van de Commissie-Schutte uitging. Die gemeente is afgehaakt, 

maar was in eerste instantie op inhoudelijke gronden wel in beeld. Lingewaal participeert 

nu in een ander proces. Heel veel boegwater is in dat proces echter nog niet zichtbaar en 

daarom sluit hij niet uit dat die gemeente opnieuw contact op zou kunnen nemen. 

  

De heer Keppel vraagt of dit een wegingsfactor in de beoordeling is. Hij acht de vraag 

curieus. De Commissie-Schutte heeft een aantal keuzes gemaakt en vorige sprekers 

spraken over een duurzame oplossing. Als andere gemeenten alsnog zouden willen 

deelnemen wordt een bestaand proces opengebroken. De deelnemers zijn, op basis van 

uitgebrachte adviezen, druk bezig met dit proces, dus waarom wordt deze hypothetische 

vraag gesteld? 

 

De heer Van der Sande is van mening dat de IPC alle reden heeft deze vraag te stellen. 

Deze partijen hebben elkaar gevonden, maar het is de taak van de IPC om kritisch na te 

gaan of dit een goede keus is. Als de IPC deze vraag niet stelt zullen anderen dat doen, 

want die vormt een expliciet onderdeel van het toetsingskader. In hoeverre deze oplossing 

duurzaam is, is niet zeker. Tien jaar geleden was bijvoorbeeld niet bekend dat de 

decentralisatie van taken in het sociale domein zo omvangrijk zou worden. Het is geen 

vreemde vraag; het is wel mogelijk dat die met de kennis van nu niet definitief is te 

beantwoorden.  

 

De heer Keppel wijst erop dat partijen in de loop van het proces hun positie hebben 

bepaald. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat zij nu andere keuzes maken. 
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De heer Van der Sande deelt mee dat dat niet de achtergrond was van zijn vraag naar de 

toekomstbestendigheid. De IPC zal de vraag moeten beantwoorden of zij deze herindeling 

toekomstbestendig acht. 

 

De heer Keppel wijst erop dat partijen elkaar hebben gevonden en dat in rapportages wordt 

aangereikt dat dit een goede en duurzame oplossing is. Hij beoordeelt de vraag als hoogst 

curieus. 

 

De voorzitter stelt voor deze gedachtewisseling af te sluiten. De IPC gaat met naburige 

gemeenten spreken, waaronder Lingewaal, en zal kennisnemen van de uitgevoerde onder-

zoeken. Daarna spreken partijen elkaar opnieuw. 

 

De heer Bonthuis heeft de indruk dat de IPC voornemens is om datgene te doen wat in 

andere gevallen de gemeenten doen omdat in dit geval een provinciegrens een rol speelt. 

Als die geen factor in het geheel zou zijn, zouden de gemeenten een ontwerpbesluit 

opstellen, dat zij zelf, in het kader van de intentieverklaring en het raadsbesluit, hebben 

vastgelegd. Hij acht het nogal vergaand als de IPC aan al die aspecten in een eigen 

ontwerpbesluit een eigen waardering zal gaan toekennen. 

 

De heer Van der Sande heeft slechts een vraag gesteld, waarin het overige niet impliciet 

besloten is. De insteek van zijn vraag was dat hij wilde nagaan of de deelnemers 

verwachten dat hen omringende partijen zaken ter discussie zouden stellen. 

 

De heer Bonthuis beoogde met zijn opmerking onder de aandacht te brengen dat de 

besluiten die aan de orde komen het sluitstuk vormen van een langdurig proces. Tijdens 

een herindeling is het altijd mogelijk een nieuwe variant te opperen. Daarom heeft hij er in 

dit overleg op gewezen dat in de brief van 8 maart jl. van de IPC (in reactie op de brief van 

de drie gemeenten van 29 januari jl. over een aantal zorgpunten rond het arhiproces) staat 

dat in het beleidskader staat dat 'de nieuw te vormen gemeente' moet worden beoordeeld. 

Als in de IPC een heroverweging van dit traject zou plaatsvinden, zou hij dat een 

vergaande stap achten. 

 

De voorzitter bevestigt dat dat niet in het voornemen van de IPC ligt. 

 

De heer Bos merkt op dat alle omringende gemeenten de vorming van Vijfheerenlanden 

hebben toegejuicht. 

 

 

6. Procesbegeleider 

 

De voorzitter deelt mee dat een procesbegeleider is aangezocht om de IPC te helpen om 

tot een afgewogen en eensluidend advies te komen. Zodra betrokkene de opdracht heeft 

aanvaard zal diens naam bekend worden gemaakt. 

 

 

7. Vervolgafspraken 

 

De voorzitter verwijst naar de uitnodigingsbrief van de IPC van 8 maart en de daarbij 

gevoegde vragenlijst. In principe spreekt de IPC de colleges apart, maar als zij de voorkeur 

geven aan een gezamenlijk gesprek is dat mogelijk. 

 

 

8. Rondvraag en sluiting 
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De heer Groeneweg ziet in het verslag graag de opmerking opgenomen dat alles erop is 

gericht om tot een eensluidend advies aan de commissie te komen. 

De voorzitter sluit de vergadering, met dank aan de aanwezigen voor hun komst en 

inbreng. 
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1. Opening

De voozitter heet alle aanwezigen welkom. De IPC heeft voorafgaand aan deze
bijeenkomst gesprekken gevoerd met de Omgevingsdienst ZHZ en de Veiligheidsregio
ZHZ.Van deze bijeenkomst wordt een verslag gemaakt dat vertrouwelijk bl|ft totdat dit als
bijlage ter inzage wordt gelegd bij het herindelingsadvies.

2. Vragenronde

De gezamenlijke colleges van Zederik, Leerdam en Vianen hebben alle antwoorden op de
vragen in de vragenlijst van de IPC schriftelijk vastgelegd in een document. Het document
is uitgereikt aan de leden van de IPC en wordt als bijlage aan het gespreksverslag
gehecht..

De heer Houtman geeft aan dat de drie colleges blij zijn met de vorderingen die inmiddels
zijn gemaakt. Er is geconstateerd dat de omgeving positief staat tegenover de vorming van
de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.
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De heer Groeneweg is benieuwd naar het verloop van de gesprekken met de belang-
hebbende partijen en de conclusies die de IPC heeft getrokken.

De voozitter meldt dat wordt getracht de planning voor het opstellen van het advies te
halen. De bijeenkomsten van de IPC om dit voor te bereiden zijn nog niet in de planning
opgenomen.

De heer Van der Sande heeft begrepen dat de drie gemeenten streven naar grens-
ontkennende/grensoverschrijdende samenwerking. De IPC wil benadrukken dat echte
samenwerking ook een netwerksamenwerking behelst, waarin men elkaar regelmatig
tegenkomt. De verschillende verbanden, waarin men elkaar soms in gelijke settings
tegenkomt, voegen vaak veel toe aan de gemeenschappelijkheid, het realiseren van zaken
en het elkaar kunnen vinden. Aan beide zijden van de provinciale grens is deze opmerking
gemaakt. Met betrekking tot de nieuw te vormen gemeente Vijfheerenlanden moet er een
hoofdoriëntatie en een nevenoriëntatie zijn. Men kan niet op alle gebieden georiënteerd
zijn. Enige congruentie, niet op inhoud, maar juist in circuits, waarin men regelmatig
verkeert (bijvoorbeeld burgemeesters in de veiligheidsregio) vergemakkelijkt het contact.
De term "grensontkennend samenwerken" straalt een te grote lichtvaardigheid hieromtrent
uit.

De heer Houtman heeft geconstateerd dat men nog moet wennen aan het idee van grens-
ontkennend samenwerken. Momenteel werkt men vanuit geografisch begrensde gebieden.
ln Zuid-Holland Zuid komt men elkaar wel veel tegen, maar dit betekent niet dat er veel
gemeenschappelijke zaken kunnen worden gedeeld met collega's uit bijvoorbeeld de
Hoeksche Waard, tenarijl dit wel in één gebied ligt. Naarmate zaken dichter bij elkaar liggen,
men op ondenverpen ook programmatisch met elkaar samenwerkt en dit meer en sterker
wordt, komt men elkaar vaker tegen. Dit zal zich het meest in de eigen omgeving
manifesteren. Met grensontkennend samenwerken behoeft men zich hier echter niet toe te
beperken. Het zal betekenen dat op een aantal gebieden waarschijnlijk iets minder wordt
gedaan. Hier staat echter de intensivering van de samenwerking met anderen tegenover.
Voor bepaalde onderwerpen komen daar ook nieuwe partners bij.

Volgens de heer Groeneweg wordt teveel uitgegaan van een sturende overheid. De rol van
de overheid is echter sterk aan het veranderen. Van een regelende en organiserende
overheid is een overgang zichtbaar naar een participerende overheid. Burgers, instellingen
en bedrijven worden belangrijker en prominenter. Deze houden zich niet aan bestuurlijke
grenzen, maar kijken naar functionele samenwerkingsverbanden. De overheden moeten
daarop inspelen. Veel overheden doen dit op het gebied van overheids- en burger-
participatie. Ook gemeenten moeten daardoor op een andere manier met hun omgeving
omgaan. Dit betekent dat er wel een bestuurlijk ankerpunt moet zijn, maar deze functionele
ankerpunten kunnen verschillend zijn. Het is gebleken dat dit goed werkt en dat er
wisselende arrangementen met de omgeving zijn. Vianen heeft bijvoorbeeld zitting in het
waterschap Rivierenland (Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland). Een nieuwe gemeente zal
een eigen vertrouwde bestuurlijke omgeving zoeken. Leerdam, Vianen en Zederik hebben
deze in eerste aanleg in de provincie Utrecht gezocht, omdat daar een zwaartepunt wordt
gevonden. De burgers, bedrijven en instellingen werken voor een groot deel ook richting
Gorinchem en de Drechtsteden, waardoor ook aan die kant de grenzen moeten worden
opengebroken. ln de Alblassenruaard wordt dit herkend, teruvijl deze discussie pas een half
jaar speelt. De heer Van der Borg is in de Alblasserwaard inmiddels een prominent
voorstander van grensontkennende samenwerking.

De heer Van der Sande concludeert dat de huidige drie gemeenten zich primair op Utrecht
richten.
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De heer Groeneweg weerspreekt de veronderstelling dat bij samenwerkingsverbanden
eerst op Utrecht zal worden georiënteerd en daarna pas op de Zuid-Hollandse samen-
werkingsverbanden. Voor aansluiting bij samenwerkingsverbanden is functionaliteit het
belangrijkste.

De voorzitter legt uit dat de IPC heeft gesproken met samenwerkingsverbanden die
provinciegrenscoherent zijn. Bij die partijen bestaat venruarring over het begrip
grensontkennend samenwerken. Door de congruente samenwerkingsverbanden wordt ook
gelijk gekozen voor de GGD en de omgevingsdienst; dit geldt niet voor de
samenwerkingsverbanden, waarbij congruentie geen rol speelt.

De heer Bonthuis wijst op de notitie "Slimmer en Sterke/' van de provincie Zuid-Holland
over Midden-Holland, waar een soortgelijke herindeling heeft plaatsgevonden en het aantal
gemeenten sterk is teruggebracht. De heer Bonthuis citeert:.,...Mede naar aanleiding van
het advies van de commissie Hendrikx, organiseert de regio zich nu op meerdere
schaalniveaus. Wij zien dat de regio hier stappen in zet - mede door een kleiner aantal
gemeenten dat deelneemt aan de samenwerking - en beter wordt in het bepalen van de
gezamenlijke opgaven. Feit blijft dat de gemeenten in dit gebied een verschillende
oriëntatie hebben en verschillende opgaven en problematieken kennen. Hierbij worden juist
verschillende samenwerkingen gezocht. Dit wordt als positief beoordeeld. De heer
Bonthuis venryacht dat dit gaat gebeuren in de gebieden waar herindelingen plaatsvinden.

De heer Van der Sande beaamt dat er verschillende schaalniveaus en verschillende
overlappingen zullen zijn. Voor de Veiligheidsregio ZHZ is het, vanwege de congruente
samenhang, noodzakelijk om daarin een keuze te maken. Ook andere samenwerkings-
verbanden zijn van mening dat het "shoppen" tussen samenwerkingsverbanden ongewenst
is. Eén van de gesprekspartners uit Utrecht heeft hierover opgemerkt dat er juist vaker een
eenduidige keuze wordt gemaakt. Dat men elkaar in verschillende overleggen ontmoet
vergemakkelijkt het zakendoen en de mogelijkheid om samen iets tot stand te brengen.
Deze gesprekspartner heeft aangegeven geen voorstander te zijn van grensontkennend en
grensoverschrijdend samenwerken.

De heer Groeneweg stelt dat samenwerking ook een begrenzing heeft. Samenwerking
vindt plaats als men elkaar kent en belangen deelt. Een gezamenlijk vraagstuk kan beter
samen worden opgelost. Vraagstukken doen zich echter niet per definitie in één regio of
gebied voor. Hoewel de gemeente Vijfheerenlanden nog niet bestaat wordt, vanwege de
waarde en de functionaliteit, al volop samengewerkt tussen de drie betrokken gemeenten.
Tegelijkertijd zijn er ook collega's die meedoen in de U10, omdat het samenwerkings-
verband daar op het gebied van bijvoorbeeld economie meer functionaliteit biedt dan
samenwerking met de Drechtsteden, Alblasserwaard of Gorinchem. Spreker stelt dat
structuur (bestuur, AB, DB) vroeger veel houvast bood, maar dat nu vaker wordt gekozen
voor allianties die op vertrouwen en functionaliteit zijn gebaseerd.

De heer Van der Sande stelt dat dit mogelijk is voor netwerken, maar dat er voor
samenwerking die in gemeenschappelijke regelingen zijn ondergebracht, een keuze moet
worden gemaakt.

De heer Verweij weerspreekt dat er voor de een of voor de ander moet worden gekozen.
Bijvoorbeeld Avres heeft te maken met het uittreden van Hardinxveld en later met
Lingewaal. Avres kan daardoor niet doorgaan. Hiervoor wordt gezocht naar een manier om
toch met elkaar te blijven samenwerken.

De voorzitter wijst erop dat er bij een gemeenschappelijke regeling niet alleen een
organisatorische component, maar ook een financitile component speelt. ln de visie van de
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drie betrokken gemeenten gaat het om de bestuursstijl, terwijl andere partijen dit
interpreteren als gebrek aan helderheid.

De heer Bonthuis merkt op dat de grensontkennende bestuursstijl nieuw is, waaraan men
nog moet wennen. De transitie in Alblasserwaard en Vijfheerenlanden is echter snel
verlopen en op 20 april a.s. vindt over dit onderwerp een conferentie plaats, waaraan alle
raden van het gebied deelnemen. Er zal een uiteenzetting worden gegeven over de wijze
waarop deze nieuwe visie per onderwerp zou moeten worden uitgevoerd. Per
thema/onderwerp zal in andere verbanden moeten worden gedacht.

De heer Groeneweg licht toe dat op een pragmatische manier wordt gekeken naar
bijvoorbeeld het ophalen van afual. Er is een samenwerkingsverband Waardlanden dat
mede in het gebied van Zederik en Leerdam functioneert en er is een goed
vuilverwerkingsbedrijf in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. De beslissing hierover
wordt uitgesteld tot na de fusie. Dit biedt misschien de mogelijkheid om van twee minder
goede constructies één goede constructie te maken.

De heer Houtman wijst erop dat er duidelijk te kennen is gegeven dat er voor de wettelijke
samenwerkingsverbanden geen keuzemogelijkheid is.

De voozitter stelt vast dat er bij de keuze voor een provincie impliciet is gekozen voor
wettelijke samenwerkingsverbanden. Het is goed om te constateren dat deze keuze is
gemaakt, omdat hierover onduidelijkheid bestond bij de gesprekspartners

De heer Van der Sande licht toe dat is gemeld dat de veiligheidsregio moet worden
bepaald aan de hand van de te benoemen gemeenten, niet op basis van provinciegrenzen.
Ðe provinciegrens kan door de veiligheidsregio heenlopen. Spreker heeft vernomen dat
hierover is gesproken in het AB van Zuid-Holland Zuid.

Volgens de heer Houtman is dit als mogelijkheid genoemd, maar heeft BZK aangegeven dit
als zeer ongewenst te beschouwen. De Veiligheidsregio ZHZ heeft alle zaken goed op
orde. Hetzelfde geldt echter voor de Veiligheidsregio Utrecht.

Met betrekking tot de kostenaspecten die aan uit- en toetredingen zijn verbonden
antwoordt de heer Houtman dat de indruk bestaat dat een aantal berekeningen onjuist is,

omdat deze op basis van onjuiste uitgangspunten zijn berekend. De gemeenten treden niet
op vrijwillige basis uit de gemeenschappelijke regeling. Dit is een gevolg van wetgeving die
in dit geval ook de provinciegrens wijzigt. Volgens spreker zijn in die situatie artikel 41 en
50 van de wet Arhi hierop van toepassing. Daarnaast wordt er door de gemeenten van
uitgegaan dat dit in de eerste plaats een zaak is van de gemeenschappelijke regelingen
onderling. ln de bijeenkomst van de Veiligheidsregio ZHZ is uitgesproken dat het
teleurstellend is dat de twee betrokken Veiligheidsregio's nog steeds geen onderling
overleg hebben gehad over deze situatie.

De heer Van der Sande licht toe dat de gesprekspartners zich op het standpunt stellen dat
er sprake is van publiek geld en dat om die reden frictiekosten zoveel mogelijk moeten
worden voorkomen. Daarnaast moet er worden getracht hier in onderling overleg zo goed
mogelijk uit te komen. De gesprekspartners zijn van mening dat het deficit moet worden
betaald door de veroozakende partij.

De heer Bonthuis geeft aan dat er bij de Veiligheidsregio ZHZ discussie heeft plaats-
gevonden over een rapport dat de suggestie bevatte dat dit rapport beide regio's betrof. Uit
het e-mailverkeer tussen beide directeuren is gebleken dat er overleg over een aantal
ondenruerpen heeft plaatsgevonden. Er is echter altijd van uitgegaan dat, als een nieuwe
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gemeente in een regeling de opvolger is van een andere rechtspersoon (een ander
gemeente), daarvoor een oplossing wordt gevonden. Dit heeft men niet in de hand bij de
veiligheidsregio's. Als er sprake is van publiek geld, dan verschuift dit van de ene regio
naar de andere. Het tekort in de ene regio moet worden aangevuld met het overschot van
de ander. De Veiligheidsregio ZHZheeft in de notitie opgenomen dat op het moment dat er
een verschuiving plaatsvindt, de bijdragen per hoofd van de bevolking gelijk blijven bij de
gemeenten die achterblijven. Het surplus dat zou ontstaan bij de veiligheidsregio waar men
toetreedt, kan worden benut voor verevening met de Veiligheidsregio waar men uittreedt.
De provincie kan hier ook nog een bijdrage aan leveren, omdat dit niet door de gemeenten
wordt veroozaakt, maar dit het gevolg is van de provinciegrens.

Volgens de heer Groeneweg is beperking van de kosten van de transitie niet het eerste
uitgangspunt, omdat dit het gevolg is van het bouwen van een bestuurskrachtige
gemeente. Vervolgens moet worden gekeken met welke partijen samenwerkingsverbanden
moeten worden aangegaan. ln het kader van een herindeling is er sprake van een
reorganisatie en moet er worden bekeken voor welke zaken nog oplossingen moeten
worden gezocht. Hierbij moet worden getracht de kosten zoveel mogelijk te beperken.

De heer Van der Sande merkt op dat de meeste gesprekspartners hebben aangegeven
een positieve attitude ten opzichte van de samenwerking te hebben.

De heer Keppel is van mening dat het label "veroorzakende partij" onterecht is, omdat de
fusie en daardoor het probleem rond de provinciegrens het gevolg is van de opvolging van
het advies van de commissie Schutte.

Volgens de heer Houtman heeft de Veiligheidsregio ZHZ de kosten en de consequenties
zeer nauwgezet in kaart gebracht. Hierover is overleg geweest met de Veiligheidsregio
Utrecht. De Veiligheidsregio Utrecht heeft hierover geen rapport opgesteld. Er is meerdere
keren gevraagd om dit probleem tussen de veiligheidsregio's onderling op te lossen.
Hierover heeft tot op heden echter nog geen overleg plaatsgevonden.

De voozitter meldt dat er is bevestigd dat hierover geen overleg zal plaatsvinden

De heer Houtman merkt op dat dit overleg belangrijk is om te kunnen bekijken welke
kosten netto overblijven. De kosten voor de Veiligheidsregio ZHZ nemen toe, maar de
toetredende gemeenten gaan de Veiligheidsregio Utrecht meer inkomsten opleveren die
kunnen worden afgedragen aan de Veiligheidsregio ZHZ.

De heer Van der Sande stelt dat moet worden gekeken naar wat het bruto- en het netto-
resultaat zou opleveren, waarbij ook de overdracht van personeel in ogenschouw wordt
genomen. De mening over de wijze, waarop hiermee om moet worden gegaan, is
verschillend. Er zijn echter ook samenwerkingsverbanden die niet wettelijk zijn opgelegd.
Spreker vraagt of in dat geval de frictiekosten wel voor rekening van de "aanleidinggevende
partij" komen.

De heer Bonthuis wijst erop dat deze problematiek zich bij iedere herindeling voordoet. Bij
twee andere herindelingen zijn de kosten vooruitgeschoven, omdat de nieuwe gemeente
rechtsopvolger is van de oude gemeente en deze intreedt in de (gemeenschappelijke)
regeling. Na een aantal jaren kan mogelijk de conclusie worden getrokken dat er nieuwe
verbanden kunnen worden aangegaan. Op die manier wordt getracht de kosten zoveel
mogelijk te beperken. De kosten die overblijven moeten in het kader van de frictiekosten in
de begroting zijn meegenomen.
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De heer Veruveij legt uit dat de gemeente in het sociaal domein sinds vorig jaar een nieuwe
taak heeft. Zowel bijWlL, als bij Avres ziet men dat dit geen statische organisatie (zoals de
Brandweer) is. Het sociaal team haalt formatie terug van die diensten, omdat zij die
dienstverlening in huis kan leveren.

De heer Van der Sande legt uit dat er bij sommige gesprekspartners onvoldoende
duidelijkheid is over de wijze waarop vereffening van de kosten zal plaatsvinden.

De heer Bonthuis merkt op dat bijvoorbeeld Hardinxveld-Giessendam uit de regeling voor
de Regio A-V overgaat naar Drechtsteden. Er vindt nu overleg plaats over een financiële
regeling. Hierin zitten naast de frictiekosten ook opgebouwde financiële reserves.
Uiteindelijk blijven er geen grote bedragen meer over.

De heer Groeneweg wijst op het rapport, waarin de blusboot van de veiligheidsregio ZHZ
wordt genoemd. Er is begrip voor dat de overheadkosten hiervoor een probleem opleveren.
De deskundigen van de veiligheidsregio's moeten overleggen hoe hiervoor een oplossing
kan worden gevonden. De problemen zitten vooral in investeringen en afschrijvingen, maar
mogen echter geen fundamentele keuzes, zoals de vorming van de nieuwe gemeente
Vijfheerenlanden, in de weg staan.

De voorzitter geeft aan dat schriftelijk zal worden gevraagd een goede realistische
inschatting van de kosten te geven. De antwoorden hierop moeten worden besproken en
meegewogen in het advies. Dit zou van invloed kunnen zijn op de planning.

De heer Bonthuis heeft daar begrip voor, als het gaat om de Veiligheidsregio's en de
wettelijk opgelegde samenwerkingsverbanden, maar niet voor de vrijwillige samen-
werkingsverbanden.

De heer Houtman merkt op dat dat per gemeenschappelijke regeling niet alleen naar de
hoogte van de te venruachten kosten moet worden gevraagd. Het is ook van belang dat
men nadenkt hoe men met elkaar denkt deze kosten te kunnen minimaliseren of met elkaar
te kunnen verrekenen.

De heer Van der Sande verzoekt de aanwezigen om de IPC de tijd te geven, om alle
informatie te verwerken. Met betrekking tot het verzoek van de gezamenlijke colleges van
Leerdam, Vianen en Zederik geeft spreker aan dat de IPC zal trachten om half juni met een
concept herindelingsvoorstel te komen.

3. Sluiting

De voozitter dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de bijeenkomst.
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Aan de leden van de Interprovinciale Commissie Vijfheerenlanden

Geachte commissieleden,

ln het kader van het door uw commissie op te stellen herindelingsadvies voor de gemeenten Zederik,

Leerdam en Vianen is door uw commissie een aantalschriftelijke vragen gesteld. ln dit document

vindt u de antwoorden namens de gezamenlijke colleges van Zederík, Leerdam en Vianen.

I.AtGEMEEN

-,1.1 Hoe staat u teqenover deze interprovinciale herindelingsprocedure Aericht op de vorminq van de

nieuwe gemeente Viifheerenlanden per 1-1-2018?

Wij zijn trots op het zorgvuldige en voortvarende proces dat wij gezamenlijk hebben doorlopen.

Dit heeft geresulteerd in het voornemen van de gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik om te

komen tot één sterke en krachtige gemeente Vijfheerenlanden;

a

a

o

o

Wij fuseren vanuit een positie van kracht. Wij zijn immers drie bestuurskrachtige en financieel

gezonde gemeenten die vanuit een gedeeld beeld op de toekomst en vanuit gedeelde belangen

tot een met grote meerderheid door de drie gemeenteraden vastgesteld besluit zijn gekomen

om bestuurlijk samen te gaan;

Op basis van dit besluit is in december jl. door onze drie gemeenten de Arhi-aanvraag bij de Pro-

vincies Zuid-Holland en Utrecht ingediend. Wij zien graag dat de Provincies Zuid-Holland en

Utrecht actief sturen op de voortgang van het Arhí-traject zoals afgesproken in het plan van

aanpak. Wij willen immers per l januari 2018 fuseren;

Het herindelingsontwerp van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden dient recht te doen aan het

positieve voortraject waarin onze gemeenten tot vrijwillige herindeling hebben besloten en de

keuzes die hierbij zijn gemaakt. Dit betekent een positieve en toekomstgerichte houding van al-

le betrokkenen;

Een lnterprovinciale Commissie heeft als uitgangspunt dat de betrokken Provincies verwachten

er samen uit te komen. Wij vertrouwen daar dan ook op, aangezien dit het meeste recht doet

aan een fusie van onderop zoals wij deze hebben ingezet. Hoewelwellicht overbodig, willen wij

voor het verslag de lnterprovinciale Commissie verzoeken uiterlijk half juni met een eenduidig

a



a

advies te komen inzake de herindeling zodat het reeds gestarte bouwproces geen onnodige ver-

traging krijgt.

2. BESTUURSKRACHT

2.1Wat ziin voor u de overweqineen geweest om te willen fuseren?

ln het op 13 februari 2014 gepresenteerde rapport Schutte adviseert de commissie om te komen

tot één gemeente Vijfheerenlanden bestaande uit de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en

zo mogelijk ook Lingewaal. De commissie Schutte benadrukt dat wat betreft gemeentelijke sa-

menwerking er geen sprake (meer) is van vrijblijvendheid. Een conclusie die ook door de Provin-

cie Zuid-Holland werd ondersteund. De gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik delen deze con-

clusie en zijn voortvarend met de uitwerking aan de slag gegaan;

Vervolgens hebben wij Bureau Berenschot opdracht gegeven om per gemeente een strategische toe-

komstverkenning uit te voeren. Bureau Berenschot concludeert dat de variant herindeling Vijfhee-

renlanden qua bestuurskracht voor de drie gemeenten het meeste oplevert;

a Het totale pakket aan beleidsmatige ambities, opgaven en uitdagingen van onze gemeenten is een

substantieel, betekenisvol en complex pakket. De zwaarte van deze inhoudelijke vraagstukken maakt

dat het voor onze gemeenten passend en logisch is om te kijken naar onze bestuurlijke toekomst. On-

ze conclusie is dat de gemeente Vijfheerenlanden ons bestuurlijk gezien het beste in staat stelt om

onze ambities, opgaven en uitdagingen te realiseren. Groot genoeg om daadkrachtig op te kunnen

treden, klein genoeg om dichtbij de inwoners te staan en recht te doen aan de diversiteit van de

kernen en hun inwoners;

Om deze beleidsmatige opgave te kunnen realiseren is een ambtelijke organisatie nodig die de veran-

derende rol van de overheid blijvend kan ondersteunen. De ambtelijke organisatie moet in staat blij-

ven het bestuur inhoudelijk en integraalte bedienen. Daarvoor dient voldoende capaciteit, kwaliteit

en slagkracht gewaarborgd te zijn. De taken en verantwoordelijkheden van onze gemeenten nemen

toe. Als zelfstandige gemeenten wordt het steeds moeilijker om de ambities en taken kwalitatief

voldoende uit te voeren. Onze huidige gemeentelijke organisaties - alhoewel van goede kwaliteit -
zijn ieder voor zich te klein om de beleidsmatige opgave te kunnen realiseren. Schaalvergroting van

de ambtelijke organisatie door ambtelijke samenwerking of door herindeling is dus noodzakelijk;

a Bureau Berenschot concludeert dat in alle gevallen de winst met betrekking tot bestuurskracht bij

ambtelijke samenwerking geringer is dan bij herindeling. Herindeling geniet dus vanuit het oogpunt

van bestuurskracht; samenhang; regionale verhoudingen en duurzaamheid de voorkeur;

lnwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen van onze gemeenten zijn geraadpleegd tijdens

de informatiebijeenkomsten en via internet. lnwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen ui-

ten zich positief over het huidige functioneren van onze gemeenten. Zij stellen zich pragmatisch op

met betrekking tot de bestuurlijke toekomst van onze gemeente. Een meerderheid staat welwillend

ten opzichte van zowel samenwerking als herindeling. Bestuurlijke zelfstandigheid kan weliswaar op

iets meer draagvlak rekenen, maar van een duidelijke weerstand tegen bestuurlijke opschaling is

a

2

a



nauwelijks sprake. Dit relateren wij onder andere aan het ontbreken van negatieve reacties voor en

na de besluitvorming in november 2015. Over zowel ambtelijke samenwerking als herindeling oord-

eelt een meerderheid van onze bedrijven positief of heel positief. ln beide gevallen oordeelt minder

dan 25% negatief of heel negatief over beide varianten.

2.2 Wat betekent de voorgenomen fusie voor de bestuurskracht ( bestuurliik/ ambteliik) van de nieuwe

semeente Viifheerenlanden?

De voorgenomen fusie wordt breed gedragen binnen de drie gemeenten en vindt geheel op basis van

vrijwilligheid plaats;

Er ontstaat een bestuurskrachtige gemeente die nabij, zichtbaar en benaderbaar is voor inwoners,

ondernemers en samenwerkingspartners;

Een gemeente die financieel sterk is, een aanvaardbare lastendruk heeft en veel ontwikkelingspoten-

tieel;

Een gemeente die uitspreekt haar invloed en inzet aan te willen wenden in de regio om ¡nitiatieven te

realiseren waar inwoners, ondernemers en (bestuurlijke) partners baat bij hebben;

En die daarom een goede relatie wil hebben met al zijn bestuurlijke partners. Bijvoorbeeld door sa-

men met hen regionale initiatieven te ontwikkelen die tot resultaat leiden;

Een gemeente die door haar omvang ook in staat zal zijn hiervoor de nodige capaciteit en financiële

middelen te leveren;

o

a

a

a

a

a

Dus een gemeente waarop en waarmee gebouwd kan worden.

3.REGIONALE SAMENWERKING

3.1 Wat betekent de vooreenomen fusie voor de ale samenwerkins en de bestuurskracht in de

a

regio?

ln de praktijk wordt nu binnen ons gebied - het kruispunt van Utrecht, Zuid-Holland en Gelderland -
ofwel het geografisch centrum van Nederland, nauwelijks bestuurlijk samengewerkt tussen regio's. De

samenwerking beperkt zich slechts tot die tussen gemeenten binnen de eigen provinciegrenzen. En

dat terwijl dit gebied op het kruispunt van de snelwegen A2, A27 en 415 voor veel ondernemers een

aantrekkelijke vestigingsplek is. De A2-kennisas tussen de regio's Utrecht en Eindhoven, biedt een

goede economische positie. De activiteiten van de Economic Board Utrecht en de Noordvleugel dragen

bij aan een aantrekkelijke en dynamische woon- en werkregio. Ook de Betuwe, Alblasserwaard en Go-

rinchem bieden veel werkgelegenheid. Een relatief lage werkloosheid en hardwerkende mensen type-

ren de regio's. De vorming van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden biedt kansen om tot een ver-

nieuwende vorm van samenwerking te komen. Een samenwerking op basis van de inhoudelijke

vraagstukken die in onze regio's aan de orde zijn. Dat kan in wisselende coalities en in verschillende
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reg¡o's, ongeacht de provinciale ligging;

Uitgangspunt voor deze samenwerking moet zijn wat het beste en meest logische is voor de inwoners

en ondernemers van de betrokken gemeenten. Bestuurlijke grenzen moeten hierbij niet leidend zijn,

het gaat om toegevoegde waarde;

De gemeente Vijfheerenlanden spreekt uit vanuit een grensontkennende vorm van samenwerking in

de toekomst partijen rondom inhoudelijke vraagstukken bij elkaar te willen brengen;

Wij voorzien dan ook als gevolg van de vorming van de gemeente Vijfheerenlanden een toename van

de samenwerking en de bestuurskracht in ons gebied;

3.2 Wat betekent dat voor de samenwerkingsverhoudingen in de reqio? Hoe eaat u het 'grensont-

kennend samenwerken' voor m.n. het sociale domein en economie/arbeidsmarkt vorm geven.

Bij de meeste onderwerpen waarop nu wordt samengewerkt betreft het uitvoeringsvraagstukken.

Bijvoorbeeld omdat deze samenwerking wettelijk is opgelegd (Veiligheidsregio) of omdat een geza-

menlijke uitvoering efficiënter is en bijdraagt aan een betere kwaliteit (omgevingsdienst). Daar waar
er sprake is van wettelijke congruentie tussen provincies en samenwerkingsverbanden heeft de ge-

meente Vijfheerenlanden geen keuzevrijheid. Dat betreft naar verwachting alleen de Veiligheidsregio

en de Dienst Gezondheid & Jeugd voor zover het bij dit laatste de wettelijke taken betreft. ln de prak-

tijk betekent dit dat maximaal SYovan het aantalinwoners de betreffende GR'en verlaat. Dit zalgeen

onoverkomelijke en beslissende invloed hebben op het functioneren van de betreffende GR-en.

Door de totstandkoming van de gemeente Vijfheerenlanden wordt de samenwerking zonder twijfel
bestuurskrachtiger. Er is immers sprake van minder gemeenten en dus meer bestuurskrachtige ge-

meenten;

De nieuwe gemeente Vijfheerenlanden heeft uitgesproken om grensontkennend te willen gaan sa-

menwerken. Dat biedt onder andere kansen op het sociale domein waar de huidige gemeenten Leer-

dam en Zederik (binnen Avres) en Vianen (binnen Lekstroom) participeren in een goed functionerende

maar kleine arbeidsmarktregio en GR. Binnen AV geldt daarbij dat het vertrek van Hardinxveld-

Giessendam en de ontwikkelingen in Gelderland m.b.t. de bestuurlijke toekomst van Lingewaal de ach-

terblijvende gemeenten noodzaakt (los van de fusie!) na te denken over de toekomst van AVRES. Hier

ligt volgens ons een grote kans. Samenwerking tussen de beide uitvoeringsorganisaties kan ten goede

komen aan beide regio's. Momenteel verkennen de AV-gemeenten de mogelijkheden voor verbreding

van de arbeidsmarkt. De vorm is volgend op de wens/mogelijkheden. Over de vorm zijn nu nog geen

uitspraken te doen, behalve dan dat alles mogelijk is als er bestuurlijke wil is;

a

a

a

3.3 Wat is voleens u het toekomstis perspectief voor de reqionale samenwerkine?

o Een samenwerking op basis van gedeelde belangen en een gedeeld toekomstperspect¡ef;
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Aangrenzende regio's die intensiever met elkaar samenwerken, bijvoorbeeld omdat er sprake is van

vergelijkbare plaatselijke en regionale vraagstukken, uitdagingen en kansen;

De gemeente Vijfheerenlanden als krachtige verbinder tussen regio's en Provincies. Daar waar sa-

menwerking nu veelal stopt bij de Provinciale grenzen, zorgt de nieuwe gemeente voor allianties op

maatschappelijke en economische vraagstukken. Hiermee verrijkt het de mogelijkheden van alle in-

woners en ondernemers in Midden-Nederland voor het vinden van o.a. passend werk, goede zorgver-

lening, ondernemen, recreëren en ontwikkelen;

De gemeente Vijfheerenlanden blijft betrokken bij de vastgestelde toekomstagenda's. Dus ook de

Toekomstvisie 2030 en de Agenda U10. De gemeente Vijfheerenlanden heeft immers uitgesproken te

willen blijven samenwerken met haar huidige pattners.

Een samenwerking die gebaseerd is op een vorm van netwerksamenwerking en minder snel zal wor-

den gegoten in juridisch onwrikbare samenwerkingsverbanden als gemeenschappelijke regelingen

veelal zijn. Het vraagstuk bepaalt de vorm en het uitgangspunt is een zo licht mogelijke vorm;

De totstandkoming van de gemeente Vijfheerenlanden moet een krachtige stimulans zijn voor de

uitvoering van de agenda's. Zeker binnen AV en Lekstroom. Binnen de regio AV zal het immers de

grootste gemeente zijn, binnen de regio Lekstroom de op één na grootste gemeente en binnen de U10

gelijkwaardig aan het merendeelvan de deelnemende gemeenten;

Het is de verwachting dat aansluiting van de gemeente Vijfheerenlanden bij de Utrechtse regio (U10,

meer dan 750.000 inwoners) leidt tot een grote economische spin-off voor de gemeente. Het gaat om

kennisdeling tussen sectoren, innovatie en experimenteren. Die spin-off is niet alleen voor inwoners

van de nieuwe gemeente van belang maar brengt ook veel kansen voor de Utrechtse gemeenten en

voor de gemeenten in de Alblasserwaard en Rivierenland. De gemeente Vijfheerenlanden kan er dus

voor zorgen dat de gemeenten in deze twee regio's aan kunnen haken, ook beleidsmatig en qua be-

langenbehartiging, bij de dynamische U10 regio.

a

a

a

a

3.4 Verwacht u dat een nieuwe qemeente Viifheerenlanden verandering brengt in de reeionale voorzie-

nineen van Gorinchem?

o De regionale voorzieningen in de gemeente Gorinchem die direct voortvloeien uit de centrumfunctie

van Gorinchem zullen naar verwachting niet veranderen door de bestuurlijke vorming van Vijfheeren-

landen. Het betreft dan voorzieningen zoals een ziekenhuis, zorgvoorzieningen en onderwijs¡nstell¡n-

gen;

Voor wat betreft de voorzieningen in het sociaal domein zoals de sociale dienst en de sociale werk-

voorziening betreft dit taken waarin de gemeente Gorinchem nu samenwerkt met de overige gemeen-

ten van de Regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en met de gemeente Lingewaal in de vorm van

de GR AVRES. De nieuwe gemeente Vijfheerenlanden onderzoekt momenteel samen met de AV-

partners of samenwerking met de huidige partners waaronder AVRES mogelijk is. Wij hebben onze po-

sitieve intentie uitgesproken. Als de bestuurlijke wil bij de andere partners er ook is, zien wij geen

a
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reden om de voorzieningen niet bij Gorinchem onder te brengen;

a Overigens heeft de gemeente Hardinxveld Giessendam aangegeven uit de GR AVRES te willen treden

en verband met de overgang naar de Regio Drechtsteden en is een scenario waarbij Lingewaal ook uit-

treedt ingevolge de bestuurlijke samenwerking die vorm krijgt tussen de gemeenten Geldermalsen,

Neerijnen en Lingewaal ook denkbaar. Het AVRES dat dan overblijft is te klein om zelfstandig te kun-

nen blijven. Om ondanks deze ontwikkelingen deze voorzieningen voor Gorinchem te kunnen blijven

behouden (een belang dat de gemeente Vijfheerenlanden onderschrijft) is het van belang om door

samenwerking schaalvergrot¡ng na te streven. Een zeer logische samenwerkingspartner is dan de re-

gio Lekstroom (179.000 inwoners).

4. BETROKKENHEID INWONERS EN DRAAGVLAK

4.1 De eemeente heeft in een herindelinssorocedure een verantwoordeliikheid om te werken aan draas-

vlak voor een fusie en inwoners e.a. te informeren over de herindeling en daarbii te betrekken. Op welke

wiize ziin de inwoners e.a. tot nu toe door de eemeente geïnformeerd en betrokken over de bestuurliike

toekomst van uw eemeente? Wilt u dit in overzicht aangeven op welke wiize inwoners en maatschappelii-

ke orpanisaties ziin seinformeerd en kken bii het herindelinssoroces?

Er is een logboek opgesteld waarin alle activiteiten gedetailleerd zijn opgenomen. Dit logboek

wordt nagezonden;

De drie gemeenten hebben op hetzelfde moment samen met Lingewaal een traject van strategi-
sche verkenning doorlopen. Tijdens dit traject zijn inwoners uitvoerig bevraagd over hoe zij de

bestuurlijke toekomst van de gemeente zien. Die hebben we gedaan door uitnodigingen voor
bewonersavonden, avonden met maatschappelijk middenveld en bijeenkomsten met bewoners.
Daarnaast konden bewoners ook een enquête invullen waarin zij aan konden geven wat de me-

ning is over de bestuurlijke toekomst. Deze bijeenkomsten z'rjn in de drie gemeenten uitgebreid
aangekondigd en via lokale pers, gemeentepagina's, digitale nieuwsbrief en social media is ver-

slag uitgebracht;

Voordat de raden een besluit namen over het haalbaarheidsonderzoek hebben de drie gemeen-

ten een bijeenkomst gehouden met inwoners om het gesprek te voeren over het haalbaarheids-

onderzoek. Deze bijeenkomsten waren openbaar voor inwoners uit de drie gemeenten;

a

a

a

De raadsvergadering over het haalbaarheidsonderzoek is breed aangekondigd;

Tijdens het traject van strategische verkenning tot heden wordt regelmatig via de gemeentepagi-

na, digitale nieuwsbrief en social media op de hoogte gehouden over het traject om te komen tot
een gemeente Vijfheerenla nden;

De bijeenkomsten zijn in de drie gemeenten met een zekere variatie goed bezocht;

De drie gemeenten hebben ieder een e¡gen toekomstvisietraject doorlopen. ln dit toekomstvisie

traject is ook gekeken naar de schaalgrote van de gemeenten;

Naast de extern gerichte communicatie besteden de gemeenten ook veel aandacht aan de inter-
ne communicatie. Veel medewerkers zijn ook inwoner van (een van) de gemeenten. Medewer-
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kers worden wekelijks op de hoogte gehouden van het bestuurlijke traject en wat dat voor hen
als medewerker betekent.

4.2 Op welke wiize saat u bewoners/maatschaopeliik middenveld verder nog betrekken in de fase van het

herindelingsontwerp en het opstellen van een zienswiize.

De drie gemeenten zetten de lijn met informatie over de gemeentelijke herindeling door via
gemeentepagina, digitale nieuwsbrief, pers en social media;

De gemeenten roepen verenigingen en ondernemers op om bestuurders uit te nodigen om

een toelichting te geven op de herindeling tijdens de vergadering van de vereniging of de
ondernemers. Bestuurders zijn al op verschillende bijeenkomsten uitgenodigd: werkgevers-

verenigingen, toerisme en recreatie, vrouwenverenigingen etc.;

De gemeenten gaan in het late voorjaar bewoners en ondernemers uitnodigen voor bijeen-
komsten om ze te informeren over de stand van zaken en de processtappen die de gemeen-

ten zetten;

o

a

o

a

o

a

De gemeenten nodigen bewoners, ondernemers en maatschappelijk middenveld uit zodra

het herindelingsontwerp bekend is. Tijdens deze bijeenkomsten worden deze partijen geïn-

formeerd over het ontwerp en de gevolgen daaruan. Tijdens deze bijeenkomsten informeren
wij de verenigingen over de wijze waarop zij een zienswijze kunnen indienen;

Alle informatie over het herindelingsontwerp en het indienen van zienswijzen zullen we vía

gemeentepagina, (digitale)nieuwsbrief, pers en social media naar buiten brengen;

Door het opstellen van een gesprekskalender zorgt het projectbureau er voor dat bestuur-

ders aanwezigzijn bij bijeenkomsten van het maatschappelijk middenveld en ze eenduidig
advies kan geven over het proces en de zienswijze;

a Medewerkers (en dus inwoners) worden over het bestuurlijke en organisatorische traject ge-

informeerd. Zij spelen als ambassadeur van de gemeente in de contacten met maatschappe-

lijk middenveld en bewoners een belangrijke functie.

5.AFSTAN D BESTU UR.I NWONERS, KERNENBELEID

5.1 Bii een fusie kunnen de inwoners meer op afstand komen van het bestuur. Op welke wiize kan naar

uw oordeel de identiteit van de kernen en dorpen in Viifheerenlanden bii een eemeenteliike herindelinq

bewaard bliiven?

5.2 Wat is uw visie op kernenbeleid?

De gemeente Vijfheerenlanden kenmerkt zich door de aanwezigheid van gemeenschappen die er

voor elkaar zijn. De inwoners zijn ondernemend en initiatiefrijk en weten de gemeente te vinden om

ze te helpen hun doelen te realiseren. Een actief kernenbeleid is belangrijk. Elke kern is bijzonder en

EN
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kleurt de gemeente. De raden hebben dit belang ook alle drie expliciet opgenomen in het herinde-

lingsbesluit van 10 november 2015;

Op dit moment buigen wij ons samen met de raden over de gewenste besturings-en organisatiefiloso-

fie. Hierbijgaan wij onder andere uit van een organisatie 3.0 die in staat is om van Buiten naar Binnen

te werken en aansluit bij wat er speelt in de lokale samenleving. Alle drie de gemeenten hechten veel

belang aan (het behoud van) de vitaliteit van de kernen. ln deze tijd waarin zorg en ondersteuning

vanuit de overheid wordt afgebouwd, is het sociale netwerk van waaruit informele zorg en onder-

steuning geleverd kan worden van groot belang. Als gemeente Vijfheerenlanden willen wij het

groeien en behouden van de sociale netwerken in de diverse kernen ondersteunen door initiatieven

te stimuleren, een tafel te bieden en initiatiefnemers met elkaar te verbinden. Hierbij gaan we n¡et

uit van een blauwdruk voor de gehele gemeente, maar willen we maatwerk kunnen bieden per kern;

Ons streven is dus om de afstand van bestuur en organisatie tot de burgers niet te vergroten, maar
juist te verkleinen en meer als gelijkwaardig partner op te trekken met de kernen . Respect voor de

diversiteit staat daarbij voorop. Sterker nog, de diversiteit Vormt juist de kracht van de nieuwe ge-

meente Vijfheerenla nden.
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INTERPROVINCIALE COMMISSIE HERINDELING VIJFHEERENLANDEN 
 

IPC VERSLAG van het gesprek met het college van B&W van Houten d.d. 18 maart 2016 in het pro-

vinciehuis van Utrecht, dit in het kader van de herindelingsprocedure van de gemeenten Leerdam, 

Vianen en Zederik met als doel de vorming van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden per 1 janua-

ri 2018 

 

Aanwezig: 

Namens het college van B&W van Houten: 

 Wouter de Jong, burgemeester 

 Henny den Bieman, gemeentesecretaris 

 

Namens de IPC: 

 Mariëtte Pennarts-Pouw,voorzitter IPC 

 Rogier van der Sande, IPC-lid 

 Roel Wever, procesbegeleider IPC 

 Marcel de Prieelle, beleidsadviseur provincie Zuid-Holland 

 Hans Versteeg, beleidsadviseur provincie Utrecht 

 Greet van Weerd, verslaglegging 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mevrouw Pennarts heet de aanwezigen welkom.  Vervolgens licht zij de herindelingsprocedure en de 

planning nader toe. Afgesproken wordt dat de gespreksdeelnemers het (vertrouwelijke) conceptver-

slag van dit gesprek eerst ter correctie zullen ontvangen. De verslagen worden uiteindelijk onderdeel 

van het herindelingsontwerp dat ter inzage wordt gelegd en het vertrouwelijke karakter van dit ver-

slag is vanaf dat moment niet meer van kracht.   

 

Wat verwacht de gemeente Houten van de voorgenomen samenvoeging van Leerdam, Vianen, 

Zederik om op 1 januari 2018 te fuseren tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden? 

De heer De Jong antwoordt dat Houten dat fusievoornemen positief beoordeelt. Houten en Vianen 

zijn betrokken bij een aantal samenwerkingsverbanden. Op het sociale domein werken Houten en 

Vianen in Lekstroomverband nauw samen. Voorts is er een gemeenschappelijke sociale dienst, een 

gemeenschappelijk archief en documentatiecentrum, een gemeenschappelijke veiligheidsregio, het 

basisteam politie en de U 10. 

Vianen heeft zich in de afgelopen drie jaar ontwikkeld tot een volwaardige en gelijkwaardige samen-

werkingspartner. Die omslag had vooral te maken met het perspectief dat Vianen onderdeel zou 

kunnen worden van een grotere bestuurskrachtige gemeente. Daarop anticiperend gaf dat een im-

puls aan het zelfbewustzijn en de bestuurskracht van Vianen. Houten beoordeelt een meer zelfbe-

wuste, sterke en gelijkwaardige zuidelijke buurgemeente (in feite de schaduwwerking van de ko-

mende herindeling) als een goede zaak.  

Overigens is bestuurskracht niet alleen een kwestie van het aantal inwoners; het gaat vooral om het 

gedrag en de inzet van een gemeente in een samenwerkingsverband. Houten werkt intensief met 

Vianen samen in een vijf- of zestal samenwerkingsverbanden (politieregio, Lekstroom, regionaal his-
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torisch centrum en het U10 netwerk); Vijfheerenlanden zal een krachtiger bijdrage kunnen leveren 

aan de samenwerkingsverbanden met meer financiële mogelijkheden en participatie aan de proces-

sen (trekker, financieel, personeel) in de regio.  

Daarentegen is het moeilijk voorstelbaar wat de gevolgen zijn als Vianen naar Zuid-Holland zou gaan; 

in feite houdt dat het tegenovergestelde in van hetgeen de heer De Jong zojuist meldde. Een vertrek 

van Vianen naar Zuid-Holland zou een aderlating voor Houten zijn, gelet op de samenwerkingsver-

banden waar beide gemeenten in participeren. Houten ervaart het ontstaan van Vijfheerenlanden 

beslist niet als een gevaar of een risico; de nieuwe gemeente wordt juist als een positieve ontwikke-

ling ervaren. 

 

De gemeentelijke fusie zal leiden tot een provinciegrenswijziging. De wettelijke samenwerkings-

verbanden moeten worden gerespecteerd maar de toekomstige nieuwe gemeente heeft aangege-

ven zich op voorhand niet te willen binden aan een provincie, wat betreft de overige samenwer-

kingsverbanden; de nieuwe gemeente wil zich aansluiten bij het beste samenwerkingsverband, los 

van de provincie waar de gemeente zich in bevindt. Hoe kijkt Houten daar tegenaan? 

De heer De Jong kan de gevolgen daarvan op voorhand moeilijk inschatten maar “shopgedrag of een 

cafetariamodel” lijkt hem niet wenselijk. Er wordt consistent gedrag gevraagd. Een gemeente kan 

niet voor de helft in een Gemeenschappelijke Regeling participeren; op dat vlak moeten er duidelijke 

bestuurlijke keuzes worden gemaakt. Voorbeelden daarvan zijn Werk en Inkomen Lekstroom en de 

politieregio, terwijl een gemeente wel in meerdere minder formele bestuurlijke netwerken kan parti-

ciperen, zoals de U 10.  

De positie van de nieuwe gemeente in het krachtenveld zal volgens de heer De Jong niet geheel een-

duidig zijn. Sociaal-economisch valt het merendeel (ca. tweederde deel) van de bevolking  onder de 

invloedsfeer van het stadsgewest Utrecht als het gaat om oriëntatie, koopgedrag, forenzenstromen, 

mobiliteit en ondernemen. Bij deze orientatie hoort dan ook de provinciekeuze. Hij vindt het derhal-

ve logisch dat de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht wordt gevestigd.   

 

De nieuwe gemeente wil grensontkennend werken en dat houdt in dat de samenwerkingsverban-

den niet hoeven samen te vallen binnen de provinciegrens waar de nieuwe gemeente gevestigd 

wordt. Hoe kijkt Houten daar tegen aan? 

De heer De Jong pleit voor meer congruentie. Alles kan, maar dat maakt het er niet gemakkelijker op, 

is niet praktisch. Kies voor een pragmatische insteek. In ieder geval kan er niet van de wettelijk vast-

gestelde regio’s worden afgeweken. Kijkend naar de inhoudelijke samenhang, valt er nooit een ge-

heel eenduidige keuze te maken maar naar zijn overtuiging is de weging zwaarder richting provincie 

Utrecht dan richting Zuid-Holland. 

 

De IPC vraagt hoe een en ander zich verhoudt tot de U 10. Wat betekent de komst van Zederik en 

Leerdam voor de U 10 agenda? 

De heer Den Bieman antwoordt dat Vianen in de regio een belangrijke partner is, als het gaat om de 

ruimtelijke en de economische component maar ook met betrekking tot het waterbeleid en het linie-

vraagstuk. Soms wordt water als een harde grens beschouwd terwijl dat juist ook als een verbinding 

kan worden beschouwd; op dat vlak hebben Houten en Wijk bij Duurstede het nodige gemeenschap-

pelijk. Spreker noemt in dit verband ook het begrip “gastgemeenschap”. Een gastgemeenschap is een 

informeel netwerk en samenwerkingsverband tussen sterke partners die in staat zijn bijdragen te 

leveren, zonder dat dit formeel in een regeling is vastgelegd. Het sturend kunnen optreden in zo’n 
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netwerk wordt mogelijk door gezamenlijk eigenaarschap en gezamenlijke verantwoordelijkheden. 

Die elementen ziet men terug in de Lekstroom, waar grotere en kleinere gemeenten uitstekend in 

staat zijn met elkaar op te trekken. De U 10 is een mooi construct dat niet als een strikt format wordt 

beleefd, maar juist ruimte geeft aan gemeenten om “te ademen”.  

Het ligt voor de hand dat de komst van Zederik en Leerdam gevolgen heeft voor de U 10 agenda. 

Overigens dient de inhoud en niet de positie van gemeenten bepalend te zijn.  

 

De heer De Jong merkt op dat Wijk bij Duurstede een enigszins “verweesde positie ” heeft, omdat 

deze gemeente niet bij de U 10 is aangesloten, terwijl ze daar in feite wel bij hoort. Samenwerking 

tussen Houten en Wijk bij Duurstede zal ertoe leiden dat ook Wijk bij Duurstede meer bij U 10 ont-

wikkelingen betrokken zal worden; dat zal ook gaan gelden voor Zederik en Leerdam wanneer zij aan 

de provincie Utrecht worden toegevoegd. Zo ontstaan er weer nieuwe kansen.  

In dit verband wordt gewezen op de positie van de gemeente Amersfoort; Amersfoort moet moeite 

doen om goed op de bestuurlijke agenda’s te blijven staan, omdat deze gemeente er bewust voor 

gekozen heeft niet bij de U 10 aan te haken.  

Op een hoger schaalniveau kan zo ook naar Amsterdam en Utrecht worden gekeken. Op sommige 

agenda’s moet Utrecht met Amsterdam mee schakelen en dan moeten bestuurlijke grenzen geen 

belemmering vormen.  

 

Wat is de interactie tussen de bewoners van Vianen en Houten? 

De heer De Jong antwoordt dat er vrij intensieve contacten zijn tussen de bewoners van Vianen en 

Nieuwegein; in feite is dat een aaneengesloten stedelijk gebied. De kleine kernen van Vianen zijn 

meer op Houten georiënteerd. 

 

Levert het ontstaan van een nieuwe landelijke gemeente aan de zuidkant van de provincie Utrecht 

voordelen op, als het gaat om meer groen rond de stad, zowel voor recreatie, toerisme als land-

bouw?  

De heer De Jong zet uiteen dat het groen rond de stad er nu ook al is en goed bereikbaar is; wel zal 

dit thema door de komst van een nieuwe krachtige gemeente duidelijker op bestuurlijke agenda’s 

komen en daardoor onderdeel van een ontwikkeling worden. Het gaat hier vooral om een mentale 

kwestie.  Houten heeft een soortgelijke ervaring gehad met het Eiland van Schalkwijk; uiteindelijk 

kon die locatie als een regionaal groengebied op de kaart worden gezet. 

De heer De Jong licht voorts toe dat er tussen Houten en Utrecht uitstekende OV-verbindingen zijn. 

Houten is een groeikern en de inwoners zijn sterk georiënteerd op het stadsgewest Utrecht en de 

Randstad. Opmerkelijk is wel dat mensen, die langer dan bv. 10 jaar in Houten blijven wonen, zich 

dan pas op de omgeving gaan oriënteren. Naar mate de inwoners van Houten meer gesetteld zijn, 

gaan ze intensiever gebruik maken van hun omgeving, vooral richting zuidkant van de provincie 

Utrecht. De heer De Jong heeft ervaren dat, wanneer grenzen wegvallen en er in netwerken wordt 

gewerkt, er integraler naar strategische ontwikkelingen van bv. een groen gebied wordt gekeken en 

er daardoor meer kansen ontstaan, bv. in de vorm van de aanleg van recreatieve verbindingszones. 

Grenzen zijn in die zin relatief. Hij gaat ervan uit dat de nieuwe gemeente, mocht deze in de provin-

cie Utrecht gevestigd worden, gaat meedoen met alle discussies die in het Utrechtse plaatsvinden. 

Dat zal leiden tot integrale afwegingen en een gezamenlijke agenda. Een en ander zal veel minder 

aan de orde kunnen zijn, wanneer de nieuwe gemeente in Zuid-Holland gesitueerd wordt; de oriën-

tatie van Vijfheerenlanden is dan anders gericht terwijl bestuurders aan beide zijden van de provin-
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ciegrens elkaar slechts sporadisch ontmoeten. Hij wijst in dit verband op Culemborg dat aan dezelfde 

spoorlijn ligt als Houten en dat ook een onderdeel zou kunnen zijn van het netwerk van het stadsge-

west Utrecht. Overleg met Culemborg vindt echter sporadisch plaats omdat deze gemeente niet in 

de provincie Utrecht ligt en bestuurders elkaar vrijwel niet ontmoeten. 

 

Wat vindt Houten van het grensontkennend samenwerken, een concept waar Vijfheerenlanden op 

wil inzetten?  

De heer De Jong zet uiteen dat er in de regio al jaren in goed samenwerken wordt geïnvesteerd; het 

zou minder plezierig zijn wanneer een (nieuwe) gemeente zich autonoom gaat opstellen en dienaan-

gaande een voorbehoud maakt. De regio wil door en heeft belang bij bestuurlijke continuïteit en 

betrouwbaarheid. Het concept van grensontkennend samen werken kan wel uitwerkbaar zijn maar 

zal de nodige moeite kosten: het lijkt hem verstandiger dat gemeenten in een regio elkaar blijven 

vasthouden.  

 

De IPC vraagt of Houten zich op zijn toekomst voor de langere termijn aan het beraden is, ook in 

bestuurlijk opzicht.  

De heer De Jong constateert dat gemeentelijke herindeling in Nederland een moeilijk begrip is, maar 

de praktijk wijst uit dat er steeds minder gemeenten overblijven met steeds meer inwoners. Die 

schaalsprong zal blijven doorgaan. Dat betekent dat de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden, maar 

ook Houten, niet het einde qua omvang hebben bereikt. Dat geldt in nog sterkere mate voor kleinere 

gemeenten. Op een bepaald moment zal een ander vraagstuk aan de orde komen, nl. wat zijn de 

grenzen van de steden, de regio’s en hoe verhouden deze zich tot de bestuurslagen in Nederland. Er 

gaan meer sterke gemeenten ontstaan. Tegelijkertijd is helder dat het samenwerkingsverband Lek-

stroom aan de kleine kant is; ook daar ontstaat de nodige opschalingsdruk.  

 

Hoe beoordeelt Houten het eventueel wegvallen van Vianen, mocht Vijfheerenlanden in Zuid-

Holland gepositioneerd worden? 

De heer De Jong meent dat Lekstroom, mocht Vianen naar Zuid-Holland overgaan, in feite te klein 

wordt. Met het wegvallen van Vianen komt het bestaansrecht van bestaande samenwerkingsverban-

den te vervallen vanwege de huidige omvang en kwetsbaarheid. Het gaat dan om de samenwerking 

met betrekking tot het Sociaal Domein Lekstroom, Werk en Inkomen Lekstroom en de gemeen-

schappelijke inkoop. Het regioverband zal op dat moment voor fundamentele keuzes komen te 

staan, bv. als het gaat om het basisteam politie en het RHC. Vanuit operationeel oogpunt en uitvoe-

ringskracht zal er dan een heroriëntatie nodig zijn, bv. richting Woerden. De heer De Jong verwacht 

dat dit uiteindelijk tot een herverkaveling zal leiden. In die zin zal het wegvallen van Vianen een do-

mino effect hebben op de samenwerkingsverbanden in de regio en komt men voor existentiële vra-

gen te staan.  

 

De IPC dankt de vertegenwoordigers van het college van B&W van Houten voor hun inbreng en rondt 

het gesprek af. 
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INTERPROVINCIALE COMMISSIE HERINDELING VIJFHEERENLANDEN 
 

IPC VERSLAG van het gesprek met het college van B&W van Nieuwegein d.d. 18 maart 2016 in het 

provinciehuis van Utrecht, dit in het kader van de herindelingsprocedure van de gemeenten Leer-

dam, Vianen en Zederik met als doel de vorming van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden per 1 

januari 2018 

 

Aanwezig: 

Namens het college van B&W van Nieuwegein: 

 Frans Backhuijs, burgemeester 

 Ellie Liebregts, gemeentesecretaris 

 

Namens de IPC: 

 Mariëtte Pennarts-Pouw,voorzitter IPC 

 Rogier van der Sande, IPC-lid 

 Roel Wever, procesbegeleider IPC 

 Marcel de Prieelle, beleidsadviseur provincie Zuid-Holland 

 Hans Versteeg, beleidsadviseur provincie Utrecht 

 Greet van Weerd, verslaglegging 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mevrouw Pennarts heet de aanwezigen welkom.  Vervolgens licht zij de herindelingsprocedure en de 

planning nader toe. Afgesproken wordt dat de gespreksdeelnemers het (vertrouwelijke) conceptver-

slag van dit gesprek eerst ter correctie zullen ontvangen. De verslagen worden uiteindelijk onderdeel 

van het herindelingsontwerp dat ter inzage wordt gelegd en het vertrouwelijke karakter van dit ver-

slag is vanaf dat moment niet meer van kracht.   

 

Hoe beoordeelt Nieuwegein de voorgenomen samenvoeging van Leerdam-Vianen-Zederik tot de 

nieuwe gemeente Vijfheerenlanden en wat zijn daarvan de effecten wanneer de nieuwe gemeente 

in Utrecht of in Zuid-Holland wordt gesitueerd? 

De heer Backhuijs deelt mede dat het college van B&W van Nieuwegein zich over die vraag heeft 

beraden. Vooral is gekeken naar de ruimtelijk-economische kansen en versterkingsmogelijkheden 

van de nieuwe gemeente voor de regio. De  U 10, inclusief Vianen, tracht het stedelijk gebied te ver-

sterken. Vianen is redelijk op het Utrechtse georiënteerd en neemt een deel van de woningbouw-

productie van de stadsregio Utrecht voor zijn rekening. Tegelijkertijd is er een verbinding naar het 

Brabantse. Vianen beschouwt zich, vanuit zuidelijke richting komend, als de poort naar Utrecht. De 

as Amsterdam-Eindhoven biedt de regio Utrecht veel kansen en mogelijkheden. Deze benadering 

sluit aan bij de ruimtelijk-economische visies die door de regiogemeenten worden ontwikkeld.  

De kansen voor de regio worden groter door de komst van een grote, krachtige gemeente. Dat alles 

komt nog steeds overeen met de argumentatie destijds, toen Vianen bij de provincie Utrecht werd 

aangesloten. Nieuwegein heeft een gemotiveerde opvatting over de provinciekeuze. Uiteraard heeft 

de provinciekeuze consequenties, maar deze moeten later worden uitgewerkt. Het gaat nu primair 

om de argumentatie en om de kansen die de nieuwe gemeente biedt, daarbij in acht nemend dat 
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Vijfheerenlanden geografisch dicht bij de stad Utrecht gesitueerd is. Nieuwegein staat op het stand-

punt dat de noord-zuid verbinding, met de A27, de A2 en de spoorlijn, in toenemende mate van be-

lang wordt en dat kan verder worden versterkt door de bijdrage van een grotere, krachtige gemeen-

te. 

Het gebied aan de Zuid-Hollandse kant is in Nieuwegein minder goed bekend. Kennelijk is een pro-

vinciegrens toch een drempel. Vianen is sterk op Nieuwegein georiënteerd en tussen beide gemeen-

ten is er sprake van een grote sociaaleconomische verbinding.  

Mevrouw Liebregts memoreert dat met deze fusie beoogd wordt een krachtige nieuwe gemeente te 

vormen en regio’s te versterken. Nieuwegein heeft zich niet de vraag gesteld waar problemen gaan 

ontstaan, maar heeft zich gefocust op de vraag waar kracht en versterking kunnen gaan optreden. 

Mocht Vijfheerenlanden zich aansluiten bij de provincie Utrecht, dan versterkt dat de regio met na-

me aan de zuidkant.  

 

Wat betekent het voor Nieuwegein wanneer Vianen overgaat naar de provincie Zuid-Holland? 

De heer Backhuijs verwacht dat de afstand tussen de Utrechtse gemeenten en Vianen in dat geval 

uiteindelijk groter wordt. Nu komen Utrechtse bestuurders elkaar in vele verbanden tegen. Vianen 

zal daar buiten gaan vallen, mocht deze gemeente naar Zuid-Holland overgaan. Tegelijkertijd zullen 

de kinderen uit Vianen nog steeds in Nieuwegein naar school blijven gaan. 

 Vianen heeft een grote nieuwbouwopgave aan de overzijde van de Lek, op iets grotere afstand van 

de stad Utrecht. Het is belangrijk dat die woningbouwopgave in de huidige woonregio gehandhaafd 

blijft. Een doorsnijding met een provinciegrens zal een en ander behoorlijk compliceren, zo vreest hij. 

Datzelfde geldt in feite ook voor de arbeidsmarktregio die op het Utrechtse gericht is, inclusief Via-

nen, Zederik en Leerdam. Mochten deze gemeenten uit de provincie Utrecht vertrekken, dan zal dat 

zeker een verarming zijn. Het bestaansrecht van de sociale dienst zal door een vertrek van Vianen uit 

de provincie Utrecht hoogst waarschijnlijk onder druk komen te staan.  

Mevrouw Liebregts merkt op dat het samenwerkingsverband Lekstroom geen grote regio is. Het is 

niet wenselijk en logisch die regio verder te verkleinen bv. als gevolg van het vertrek van Vianen.  

 

Wat voegen Leerdam en Zederik toe aan de Utrechtse woningmarkt? 

Mevrouw Liebregts en de heer Backhuijs lichten toe dat Leerdam en Zederik een aanvulling zijn voor 

het woningmarktgebied van Utrecht. De A2 is een prima corridor voor vervoer. In de groene corridor 

kan er woonkwaliteit worden toegevoegd aan de Utrechtse regio. Tussen Vianen en Hagestein wordt 

de grote woonwijk Hoef en Haag gebouwd terwijl de spoorlijn Leerdam-Geldermalsen-Utrecht een 

goede openbaar vervoer verbinding vormt. Nieuwegein is bereid een bijdrage te leveren aan de 

Utrechtse woningbouwopgave, maar is in feite vol gebouwd waardoor de mogelijkheden minimaal 

zijn. Dat geldt ook voor de gemeente IJsselstein die inmiddels tot aan de gemeentegrens gebouwd 

heeft. Dat betekent dat er naar andere woningbouwlocaties moet worden omgekeken. Leidsche Rijn 

zal op enig moment ook volgebouwd zijn. Spreker wijst op de mogelijkheden van het gebied ten 

noorden van IJsselstein en de Meern, maar sluit niet uit dat die capaciteit uiteindelijk onvoldoende 

zal zijn wanneer de economische ontwikkelingen in deze regio blijven doorzetten.  

De A2 as, de verbinding tussen Eindhoven-Amsterdam, is al 20 jaar in ontwikkeling. Steeds meer 

mensen komen vanuit Den Bosch naar het Utrechtse toe, zoals zichtbaar wordt in de files op de A2 

richting Utrecht. De belangstelling voor de stad Utrecht is groot en dat blijkt ook uit de reactie van de 

inwoners van de drie fusiegemeenten. Het merendeel heeft voorkeur voor aansluiting bij de provin-

cie Utrecht.  
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De heer Backhuijs deelt mede dat de basiseenheid van de politieregio nu bestaat uit Vianen, Houten 

en Nieuwegein. Vianen is de kleinste gemeente in dat regioverband, terwijl Houten en Nieuwegein 

een vergelijkbare omvang hebben. Mocht Vijfheerenlanden aansluiten bij de provincie Utrecht, dan 

ontstaat er een samenwerkingsverband met drie gelijkwaardige partners en dat geeft meer kansen. 

Er zijn meerdere ontwikkelingen in het gebied. Zo zijn ook IJsselstein en Montfoort in gesprek over 

samenwerkingsmogelijkheden. 

 

Gevraagd wordt naar de effecten van de komst van Vijfheerenlanden op de regionale recreatie en 

het cultureel erfgoed. 

De heer Backhuijs meent dat de nieuwe gemeente ook in dat opzicht een positieve bijdrage aan de 

regio kan leveren. Inwoners van Nieuwegein gebruiken beide oevers van de Lek, zowel met de auto 

als met de fiets, en de recreatieve kwaliteiten van het gebied kunnen door meer samenwerking ver-

der worden versterkt. Met Vianen is besproken dat een partnerschap rond de Lek een mooie sa-

menwerking kan opleveren.  

De Lek wordt her en der nog wel als een barrière beschouwd. De heer Backhuijs is 5 jaar burgemees-

ter van Nieuwegein en weet veel van Vianen, maar nauwelijks iets van Leerdam of van Zederik. Dat 

heeft te maken met de bestuurlijke oriëntatie van burgemeesters en wethouders. Zij komen elkaar 

vooral in de regioverbanden tegen. In die zin spelen provinciegrenzen wel degelijk een rol. 

Mevrouw Liebregts onderschrijft dit volledig. Zij heeft jarenlang in Houten gewerkt maar met Culem-

borg bestond er geen bestuurlijke relatie. 

 

De gemeentelijke fusie zal leiden tot een provinciegrenswijziging. De wettelijke samenwerkings-

verbanden moeten worden gerespecteerd maar de toekomstige nieuwe gemeente heeft aangege-

ven zich op voorhand niet te willen binden aan een provincie, wat betreft de overige samenwer-

kingsverbanden; de nieuwe gemeente wil zich in het kader van grensontkennende samenwerking 

aansluiten bij het beste samenwerkingsverband, los van de provincie waar de gemeente zich bij 

gaan aansluiten. Hoe kijkt Nieuwegein daar tegenaan? 

De heer Backhuijs noemt de samenwerkingsverbanden in het Utrechtse een lappendeken. Niet alles 

is congruent maar de praktijk wijst uit dat er ook op deze manier goed kan worden samengewerkt. Er 

is geen behoefte om dat strak te gaan organiseren. Grensontkennend samenwerken is uiteraard mo-

gelijk maar dient z.i. per onderwerp te worden bekeken. Nieuwegein zit niet op de lijn dat alles per 

definitie in de provincie Utrecht moet worden geregeld. Samenwerking blijft noodzakelijk in de wet-

telijk vastgestelde regio’s en in die verbanden zullen de bestuurders elkaar in ieder geval tegenko-

men. Mocht de nieuwe gemeente in verschillende regio’s samenwerking  opzoeken, dan is dat zeker 

niet ongebruikelijk. Zo participeert Woerden in de U 10 maar ook in het samenwerkingsverband van 

het Groene Hart dat over provinciegrenzen heen gaat. Een en ander blijkt in de praktijk goed moge-

lijk te zijn.  

 

Mevrouw Liebregts kan zich voorstellen dat een verdiepingsslag nodig is om als nieuwe gemeente te 

kunnen beoordelen bij welk samenwerkingsverband het meest logisch kan worden aangehaakt. In 

ieder geval is het belangrijk dat er door de nieuwe gemeente dienaangaande keuzes worden ge-

maakt. Begrijpelijkerwijs houdt Vianen in dit herindelingsproces nu nog de handen vrij maar op ter-

mijn zal per regio moeten worden gekeken naar de meest logische verbinding en zullen er keuzes 
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moeten worden gemaakt. Zo ontstaat er een nieuw palet op het gebied van de regionale samenwer-

kingsverbanden.  

 

De heer Backhuijs meent  dat de provinciegrens minder een rol speelt bij recreatie en toerisme, gelet 

op de grote samenhang in het gebied en het belang van dit uitvalsgebied voor de stad Utrecht. De 

regio heeft veel ervaring met grensoverschrijdende samenwerking, mede door de centrale ligging in 

het land. Spreker verwijst ook naar Veenendaal, Rhenen en Woudenberg die deel uitmaken van de 

Foodvalley, samen met een aantal gemeenten in het Gelderse. Zo ontstaan er vanuit het Utrechtse 

weer verbindingen met Gelderland. Uiteraard ligt het voor de hand in zekere mate te streven naar 

congruente samenwerking binnen provinciegrenzen, echter, dat is in Utrecht lang niet overal het 

geval en wat hem betreft moet dat ook niet worden opgelegd.   

De heer Backhuijs beaamt dat een nieuwe Utrechtse gemeente weinig toegevoegde waarde zal heb-

ben, wanneer die gemeente de rug toekeert naar de stadsregio Utrecht.   

 

Zal de nieuwe gemeente effect hebben op de agenda van de U 10? 

De heer Backhuijs sluit dat niet uit. Wat betreft de verschillende karakteristieken van gemeenten, 

zoals bv. Leerdam en Zederik, wijst hij op Zeist, De Bilt en Bunnik die een andere karakteristiek heb-

ben dan de overige Heuvelrug-gemeenten. Hij meent dat de bossen en de Heuvelrug complementair 

kunnen zijn in relatie tot de stadsregio Utrecht. Ook in dat opzicht ziet hij de nodige kansen.  

 

De IPC vraagt of de komst van een nieuwe, sterke gemeente van invloed zal zijn op de toekomst 

van de regionale indeling op de langere termijn; wordt er een kettingreactie in de regio verwacht? 

De heer Backhuijs kan zich voorstellen dat er meer beweging komt in de samenwerking tussen IJssel-

stein en Montfoort. Er is een centrale stad aan het ontstaan met een aantal stevige meenten erom 

heen. Lopik en Bunnik werken intensief samen om, met een open vizier naar de omgeving, hun zelf-

standigheid te kunnen behouden. Zij slagen daar ook goed in, maar het is de vraag hoe dat over 15 

jaar zal gaan. Zichtbaar is dat het aantal gemeenten steeds verder afneemt terwijl het aantal inwo-

ners per gemeente stijgt. Die ontwikkeling zal in de komende jaren doorgaan. Geconstateerd wordt 

dat het in deze regio om een groot grondgebied gaat met vele (kleine) kernen in het buitengebied. 

De Lekstroomsamenwerking in het gebied, wat betreft het sociale domein, heeft betrekking op 

180.000 inwoners. Mocht Vianen vertrekken, dan is het de vraag of die schaalgrootte nog wel vol-

doende zal zijn. Mogelijk zal schaalvergroting in de toekomst noodzakelijk zijn. Als het gaat om de 

arbeidsmarktregio is de daadwerkelijke samenhang tussen de inwoners van gemeenten van groot 

belang. Het gaat hier om een Utrechtse arbeidsmarktregio, die ook betrekking heeft op Vianen en 

Leerdam.   

De heer Backhuijs wijst in dit verband ook op de organisatie van de veiligheidsregio. Nieuwegein 

heeft geen hoogwerker en is in dat opzicht afhankelijk van de hoogwerkers van IJsselstein en/of Via-

nen. De veiligheidsregio’s willen grensoverschrijdend werken maar toch blijken die grenzen in de 

praktijk een rol te spelen.  

 

Gevraagd wordt naar de ontwikkeling van de bedrijventerreinen in de regio. 

De heer Backhuijs memoreert dat de bedrijventerreinen van Nieuwegein en Vianen langs de A27 zijn 

gesitueerd en dat deze complementair aan elkaar zijn. Voorts is er langs de A2 as een bedrijventer-

reinontwikkeling gaande en die wordt o.a. zichtbaar bij Geldermalsen en Culemborg. De bedrijven-

terreinen van Vianen, gelegen op de draaischijf A2/A27, zijn belangrijk voor de regio Utrecht.  
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De IPC dankt de vertegenwoordigers van het college van B&W van Nieuwegein voor hun inbreng en 

rondt het gesprek af. 
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INTERPROVINCIALE COMMISSIE HERINDELING VIJFHEERENLANDEN 
 

IPC VERSLAG van het gesprek met het college van B&W van IJsselstein d.d. 18 maart 2016 in het 

provinciehuis van Utrecht, dit in het kader van de herindelingsprocedure van de gemeenten Leer-

dam, Vianen en Zederik met als doel de vorming van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden per 1 

januari 2018 

 

Aanwezig: 

Namens het college van B&W van IJsselstein: 

 Patrick van Domburg, burgemeester 

 Huib Veldhuijsen, wethouder 

 

Namens de IPC: 

 Mariëtte Pennarts-Pouw, voorzitter IPC 

 Rogier van der Sande, IPC-lid 

 Roel Wever, procesbegeleider IPC 

 Marcel de Prieelle, beleidsadviseur provincie Zuid-Holland 

 Hans Versteeg, beleidsadviseur provincie Utrecht 

 Greet van Weerd, verslaglegging 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mevrouw Pennarts-Pouw heet de aanwezigen welkom.  Vervolgens licht zij de herindelingsprocedure 

en de planning nader toe. Afgesproken wordt dat de gespreksdeelnemers het (vertrouwelijke) con-

ceptverslag van dit gesprek eerst ter correctie zullen ontvangen. De verslagen worden uiteindelijk 

onderdeel van het herindelingsontwerp dat ter inzage wordt gelegd en het vertrouwelijke karakter 

van dit verslag is vanaf dat moment niet meer van kracht.  

 

Hoe beoordeelt IJsselstein de voorgenomen samenvoeging van Leerdam-Vianen-Zederik tot de 

nieuwe gemeente Vijfheerenlanden? Welke effecten worden er voor de regio verwacht wanneer de 

nieuwe gemeente overgaat naar Utrecht of naar Zuid-Holland? 

De heer Van Domburg vindt het verstandig dat gemeenten van die omvang zelf een fusie initiëren, 

gelet op de bestuurskracht en de schaalgrootte die nodig zijn voor de uitwerking van complexe be-

stuurlijke opgaven. Uit onderzoek blijkt dat 70% van de bevolking van de drie gemeenten zich meer 

tot de provincie Utrecht voelt aangetrokken dan tot de provincie Zuid-Holland. Het is een goede zaak 

dat dit gemeentelijke proces van onder op gestalte heeft gekregen. Als burgemeester van een buur-

gemeente juicht hij de fusiegedachte van de drie gemeenten toe, alsmede hun wens tot aansluiting 

bij de provincie Utrecht. Hij accepteert en respecteert deze van onder op gedragen ontwikkeling.   

IJsselstein neemt deel aan een aantal samenwerkingsverbanden, met name in het sociaal domein. 

Daar is omvang voor nodig. Het zou bijzonder jammer zijn wanneer Vianen, een krachtige partner, 

het samenwerkingsverband zou verlaten. Andere regionale samenwerkingsverbanden hebben be-

trekking op arbeidsmarkt en inkomen, de veiligheidsregio en de sociale werkbedrijven. 

Rond het stedelijk gebied van Utrecht ligt een schil met aan de achterkant stad en aan de voorkant 

natuur en recreatie. Die schil wordt o.a. door IJsselstein gevormd; IJsselstein beschouwt zich als de 
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toegang tot de Lopikerwaard. Die schil wordt vergroot wanneer Zederik en Leerdam aan de provincie 

Utrecht worden toegevoegd. Mocht de nieuwe gemeente niet naar Utrecht overkomen, dan is er 

tussen de provinciegrens en de stad Utrecht geen groene schil meer en dat zou te betreuren zijn. Die 

schil is juist voor de inwoners van de stadsregio van groot belang. 

Kijkend naar de 26 gemeenten in Utrecht en naar de 60 gemeenten in Zuid-Holland, meent de heer 

Van Domburg dat Zuid-Holland de gemeenten Zederik en Leerdam minder zal missen dan wanneer 

de provincie Utrecht Vianen zou moeten missen.  

 

De heer Veldhuijsen wijst op de economische samenwerking in de regio middels het U10 netwerk. 

Daarin speelt Vianen een belangrijke rol: Vianen is een waardevol onderdeel van de schil rond 

Utrecht. De voormalige bestuursregio (BRU) wordt benut om kansen, die voorbij komen, op te pak-

ken in een andere samenwerkingsvorm en dat is een comfortabel uitgangspunt. Een vertrek van Via-

nen uit Utrecht zal een aderlating zijn voor recreatie en toerisme, maar vooral voor de samenwerking 

op economisch gebied. Spreker verwijst in deze o.a. naar de convenanten voor woningbouw en kan-

torenbouw. Op al die gebieden trekken de gemeenten gezamenlijk op. Dat blijft mogelijk, maar 

wordt ingewikkelder wanneer Vianen naar een andere provincie overgaat.  

Mocht de Vijfheerenlanden naar Utrecht komen, dan wordt de huidige bestuurskracht van de U10 

verstevigd door de komst van twee extra gemeenten, bv. als het gaat om de arbeidsmarkttafel, na-

tuur en recreatie. Kijkend naar de rivier, staat de heer Veldhuijsen op het standpunt dat het water 

gemeenten ook verbindt en meerwaarde voor de regio kan opleveren. 

 

De gemeentelijke fusie zal leiden tot een provinciegrenswijziging. De wettelijke samenwerkings-

verbanden moeten worden gerespecteerd maar de toekomstige nieuwe gemeente heeft aangege-

ven zich op voorhand niet te willen binden aan een provincie, wat betreft de overige samenwer-

kingsverbanden; de nieuwe gemeente wil grensontkennend samenwerken en zich aansluiten bij 

het beste samenwerkingsverband, los van de provincie waar de gemeente zich in bevindt. Hoe kijkt 

IJsselstein daar tegenaan? 

De heer Van Domburg heeft begrip voor dit standpunt van de nieuwe grensgemeente. Overigens is 

het opereren in meerdere netwerken geheel van deze tijd. Zo kijkt de grensgemeente Woerden niet 

alleen naar het oosten maar nadrukkelijk ook naar het westen. Het is duidelijk dat de nieuwe ge-

meente keuzes zal moeten maken op het gebied van de samenwerkingsverbanden, hetzij in de pro-

vincie Utrecht, hetzij in de provincie Zuid-Holland. Wellicht wordt er, bij overkomst naar Utrecht, 

gekozen voor een enkel samenwerkingsverband in de provincie Zuid-Holland. Dat zou een verlies zijn 

voor de provincie Utrecht, maar op voorhand is niet duidelijk of dat een onoverkomelijk verlies zou 

betekenen. Overigens zou spreker het merkwaardig vinden wanneer de nieuwe gemeente in Utrecht 

gevestigd wordt maar integraal zou kiezen voor alle samenwerkingsverbanden in Zuid-Holland. Zijn 

advies is de nieuwe gemeente van onderop te laten onderzoeken wat ook in dit verband wijsheid is.  

 

De heer Veldhuijsen memoreert dat IJsselstein en Montfoort in de ambtelijke organisatie nauw sa-

menwerken, maar dat Montfoort tegelijkertijd eigen keuzes maakt en bv. niet is aangesloten bij 

Werk en Inkomen Lekstroom. Dat levert een werkbare situatie op, hoewel de keuze op zich minder 

logisch lijkt.  

 

Indien er sprake zal zijn van een Utrechtse oriëntatie van de nieuwe gemeente, gaat de heer Van 

Domburg er vanuit dat de natuurlijke ring om het stedelijk gebied wordt uitgebreid en dat gemeen-
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ten gezamenlijk zullen optrekken in het beleid ten aanzien van het stedelijk en het landelijk gebied. 

Er zijn zeker kansen om de samenwerking te verstevigen als het gaat om natuur en recreatie. Eerder 

noemde hij al de versterkingsmogelijkheden op het sociaal domein en de veiligheidsregio. Wat dat 

laatste betreft, wijst hij erop dat een deel van het brandweermateriaal bij Vianen gestald is.  

 

Wat houdt het in voor IJsselstein, indien er naar meer samenhang wordt gezocht tussen de groene 

gebieden Lopikerwaard, Alblasserwaard en Krimpenerwaard, ook als het gaat om grensverleg-

ging?  

De heer Van Domburg zou het verstandig vinden dat genoemde groene gebieden meer gaan samen-

werken. IJsselstein ligt in de Lopikerwaard en wil zeker in zo’n samenwerking participeren en zelfs op 

enkele deelgebieden wellicht een trekkersrol vervullen. Het gezamenlijk optrekken van gemeenten is 

voor het Groene Hart van grote betekenis. 

Spreker wijst erop dat er in het verleden niet met Woerden werd samengewerkt maar dat is tegen-

woordig wel het geval. De A12 gold als barrière maar daar is inmiddels een oplossing voor gevonden. 

Wat hem betreft geldt dat ook voor provinciegrenzen. Daar waar belemmeringen zijn, zoals een pro-

vinciegrens, moeten deze overwonnen worden.  

Wanneer Vianen, Leerdam en Zederik overkomen naar Utrecht, levert dat een gemakkelijker sa-

menwerking op dan een volgende stap te maken naar de groengebieden Lopikerwaard, Alblasser-

waard en Krimpenerwaard. Grenzen kunnen impact hebben op samenwerking, maar maken samen-

werking niet onmogelijk. Zo zijn de FoodValley-gemeenten prima in staat provinciegrensoverschrij-

dend te werken.  

De nieuwe gemeente heeft een eigen visie en die moet worden gerespecteerd, aldus de gemeente 

IJsselstein. Gezien al het voorgaande kan de gemeente IJsselstein zich voorstellen dat Vijfheerenlan-

den zich bij de provincie Utrecht wil voegen. 

IJsselstein ziet zeker mogelijkheden in een sterkere buurgemeente. Wanneer Vijfheerenlanden naar 

Zuid-Holland overgaat, doen zich wel risico’s voor in de Utrechtse samenwerkingsverbanden omdat 

deze door het vertrek van Vianen erg fragiel gaan worden.  

 

De IPC vraagt of IJsselstein zich op zijn toekomst voor de langere termijn (10-15 jaar) aan het bera-

den is, ook in bestuurlijk opzicht.  

De heer Van Domburg memoreert dat er tussen Montfoort en IJsselstein inmiddels een hechte sa-

menwerking is ontstaan. Daarnaast wordt de goede samenwerking met Lopik steeds steviger. Het is 

mogelijk dat die beweging zal doorgaan en dat er over een aantal jaren een nieuwe gemeente met 

ca. 50.000 inwoners zal gaan ontstaan. Samenwerking is er o.a. ook op het terrein van de vluchtelin-

genopvang, buurtbemiddeling en andere domeinen. Gemeenten als IJsselstein en Lopik zijn zich ze-

ker over hun toekomst aan het beraden en dat biedt nieuwe kansen. In de samenwerking tussen 

IJsselstein en Montfoort behouden beide gemeenten hun eigen kracht en identiteit, terwijl de Lo-

pikerwaard als gezamenlijke identiteit geldt. IJsselstein werkt ook samen met Nieuwegein en Utrecht 

en getracht wordt de Lopikerwaardgemeenten daarin mee te krijgen: de overlegtafels zijn voldoende 

open om partijen te laten aanschuiven. 

Desgevraagd beaamt de heer Van Domburg dat een fusie in de toekomst tussen Lopik, IJsselstein en 

Montfoort meer tot de mogelijkheden behoort dan een fusie tussen IJsselstein en Nieuwegein; in dat 

laatste geval zou het karakter van de Lopikerwaard onder druk komen te staan.  

De IPC dankt de vertegenwoordigers van het college van B&W van IJsselstein voor hun inbreng en 

rondt het gesprek af. 
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INTERPROVINCIALE COMMISSIE HERINDELING VIJFHEERENLANDEN 
 

IPC VERSLAG van het gesprek met het college van B&W van Lopik d.d. 18 maart 2016 in het provin-

ciehuis van Utrecht, dit in het kader van de herindelingsprocedure van de gemeenten Leerdam, 

Vianen en Zederik met als doel de vorming van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden per 1 janua-

ri 2018. 

 

Aanwezig: 

Namens het college van B&W van Lopik: 

 Renate Westerlaken, burgemeester 

 Hans Capel, gemeentesecretaris 

 

Namens de IPC: 

 Mariëtte Pennarts-Pouw, voorzitter IPC 

 Rogier van der Sande, IPC-lid 

 Roel Wever, procesbegeleider IPC 

 Marcel de Prieelle, beleidsadviseur provincie Zuid-Holland 

 Hans Versteeg, beleidsadviseur provincie Utrecht 

 Greet van Weerd, verslaglegging 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mevrouw Pennarts-Pouw heet de aanwezigen welkom.  Vervolgens licht zij de herindelingsprocedure 

en de planning nader toe. Afgesproken wordt dat de gespreksdeelnemers het (vertrouwelijke) con-

ceptverslag van dit gesprek eerst ter correctie zullen ontvangen. De verslagen worden uiteindelijk 

onderdeel van het herindelingsontwerp dat ter inzage wordt gelegd en het vertrouwelijke karakter 

van dit verslag is vanaf dat moment niet meer van kracht. 

 

Hoe beoordeelt Lopik de voorgenomen samenvoeging van Leerdam-Vianen-Zederik tot de nieuwe 

gemeente Vijfheerenlanden? 

Mevrouw Westerlaken staat op het standpunt dat deze gemeenten een zorgvuldig proces hebben 

doorlopen, dat van onderop vorm heeft gekregen. Daardoor is er in de drie gemeenten veel draag-

vlak voor het herindelingsvoorstel ontstaan. Dat is een mooie prestatie. Het gemeentebestuur van 

Vianen heeft het college en de raad van Lopik regelmatig geïnformeerd over de stappen die in het 

proces werden gezet. Ook dat is een compliment waard. Al met al is er waardering voor het even-

wichtige proces dat tot de samenvoeging van drie gemeente gaat leiden. 70% Van de inwoners van 

de nieuwe gemeente heeft zich uitgesproken voor aansluiting bij de provincie Utrecht. Het gemeen-

tebestuur van Lopik hecht eraan dat er in de verdere besluitvorming recht wordt gedaan aan de 

wens van de bevolking.   

 

Heeft het ontstaan van een bestuurlijke sterke gemeente als Vijfheerenlanden impact op de sa-

menwerking in de regio? 

De heer Capel betwijfelt of een grote gemeente per definitie sterker is. Lopik is een relatief kleine 

gemeente maar werkt in Lekstroomverband samen op basis van gelijkheid. Hij verwacht niet dat de 
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nieuwe gemeente Vijfheerenlanden veel invloed zal hebben op de huidige samenwerking in Lek-

stroomverband, wat betreft het sociaal domein. Kleine gemeenten zijn geneigd om  meer taken in te 

brengen. Theoretisch is het mogelijk dat de nieuwe gemeente zo’n omvang krijgt, dat taken niet 

meer in een regioverband worden ingebracht maar zelfstandig worden uitgevoerd. Overigens heeft 

hij een dergelijk signaal niet van Vianen gekregen.  

 

De gemeentelijke fusie zal leiden tot een provinciegrenswijziging. De wettelijke samenwerkings-

verbanden moeten worden gerespecteerd maar de toekomstige nieuwe gemeente heeft aangege-

ven zich op voorhand niet te willen binden aan een provincie, wat betreft de overige samenwer-

kingsverbanden; de nieuwe gemeente wil zich aansluiten bij het beste samenwerkingsverband, los 

van de provincie waar deze zich in bevindt. Hoe kijkt Lopik daar tegenaan? 

Mevrouw Westerlaken memoreert dat de verplichte samenwerkingsverbanden betrekking hebben 

op de veiligheid en de GGD. Mocht er een wijziging optreden in de deelnemers van zo’n regiover-

band, dan is dat primair een zaak van die regio.  Lopik heeft een uitstekende samenwerking op het 

sociaal domein met het samenwerkingsverband Lekstroom (Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Vianen 

en Lopik). Gemeld werd dat de nieuwe gemeente de huidige samenwerkingsverbanden respecteert. 

Lopik heeft (als grensgemeente) ervaren dat provinciegrenzen soms te stringent zijn. Haar insteek is 

over grenzen heen te kijken en te onderzoeken waar partijen elkaar kunnen versterken. Zij hoopt dat 

gerespecteerd wordt dat Vianen/Vijfheerenlanden de huidige samenwerkingsverbanden wil continu-

eren.  

 

De mogelijkheid bestaat dat  Zederik en Leerdam zich bij de Lekstroom samenwerking gaan aan-

sluiten; een andere mogelijkheid is dat  Vianen uit de Lekstroom vertrekt en zich bij een nieuw sa-

menwerkingsverband gaat aansluiten. Wat zouden die beide varianten voor Lopik kunnen beteke-

nen?  

Mevrouw Westerlaken verwacht dat de toevoeging van twee gemeenten aan de Lekstroom of het 

vertrek van één gemeente uit het regioverband geen grote impact zal op hebben op de interbestuur-

lijke verhoudingen. Eén gemeente erbij betekent meer massa en daarmee kan de organisatie beter 

worden. 

 

Wat is de meerwaarde wanneer Leerdam en Zederik naar Utrecht zouden overkomen en er in die 

regio een grote gemeente met ca. 55.000 inwoners ontstaat die deelneemt aan het Lekstroom sa-

menwerkingsverband? 

Mevrouw Westerlaken ziet daar wel voordelen in, zij het dat dit eerst in de praktijk bewezen moet 

worden. Zijn er bv. meer deelnemers aan het samenwerkingsverband, dan kunnen de kosten over 

meerdere partijen worden verdeeld.  

Mevrouw Westerlaken herhaalt dat de colleges van B&W en de bevolking van de fusiegemeenten 

zich  in meerderheid hebben uitgesproken voor aansluiting bij de provincie Utrecht. Belangrijk is het 

dat daar recht aan wordt gedaan. Voor de provincie Utrecht zou het een goede zaak zijn dat er in de 

regio een mooie landelijke gemeente gaat ontstaan; daarmee wordt de groene schil om het stedelijk 

gebied aanzienlijk versterkt. Een goed aanvulling op het landelijk gebied, de economische motor van 

het gebied. 

Utrecht kenmerkt zich ook door goede contacten tussen de provincie- en de gemeentebestuurders, 

de korte lijnen en het oog voor het landelijk gebied. De samenwerking in de regio tussen de meer 

stedelijk georiënteerde gemeenten (Houten en Nieuwegein) en de meer landelijk georiënteerde ge-
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meenten (IJsselstein, Lopik en Vianen) noemt zij bijzonder goed. Ook tijdens de decentralisatie bleek 

de “gunfactor” in gemeenten volop aanwezig te zijn.   

Op het gebied van de volkshuisvesting is er samenwerking tussen de Lopikerwaard en Woerden, ook 

wat betreft de opvang van vluchtelingen. Voor de gemeente Lopik zou het in economisch opzicht een 

goede zaak zijn wanneer er een sterke speler aan de regio wordt toegevoegd. Daarmee wordt de as 

Utrecht-Eindhoven versterkt en dat zal naar de hele regio uitstralen. Vastgesteld wordt dat Lopik nu 

het meeste baat heeft bij de samenwerking op het sociaal domein.  

De samenwerking tussen Lopik en andere gemeenten op recreatief gebied is beperkt. Over concrete 

zaken, bv. het pontje naar Zederik, worden concrete afspraken gemaakt, o.a. over de financiering 

daarvan. Zederik en Lopik hebben onlangs bestuurlijk bijgepraat over de recreatieve en toeristische 

voorzieningen, maar ook over de ontwikkeling van het landelijk gebied. Geconstateerd werd dat het 

een goede zaak zou zijn wanneer het groene gebied naar de provincie Utrecht zou overgaan; de regio 

profiteert daar van mee.  

Een eventueel vertrek van Vianen uit de provincie Utrecht zal geen grote invloed hebben op Lopik, zo 

veronderstellen mevrouw Westerlaken en de heer Capel. Vianen heeft beperkt invloed op ons zijn. 

Wel zou het jammer zijn wanneer Vianen helemaal uit het gezichtsveld van Lopik zou verdwijnen. De 

provinciegrenzen hangen samen met de grenzen van veiligheidsregio’s, GGD’s en andere samenwer-

kingsverbanden. Deze divergeren en dat is jammer. Juist een grensgemeente als Lopik wordt met die 

beperkingen geconfronteerd, terwijl mevrouw Westerlaken heeft ervaren dat samenwerking over 

provinciegrenzen wel degelijk mogelijk is.  

 

De IPC merkt op dat een verandering van een provinciegrens niet automatisch leidt tot wijziging 

van samenwerkingsverbanden. Gemeenten gaan daar gedifferentieerd mee om. De IPC begrijpt 

dat de belangrijkste samenwerking van Lopik betrekking heeft op het sociaal domein en dat  een 

vertrek van Vianen uit de Lekstroom samenwerking geen onoverkomelijke gevolgen zal hebben. 

Wat is de impact op andere samenwerkingsverbanden? 

Mevrouw Westerlaken geeft aan dat de komst van Vijfheerenlanden naar Utrecht voordelen oplevert 

voor samenwerking op:  

 het sociaal domein 

 het landelijk gebied, met name de landbouw. Het landelijk gebied vertoont ook in zijn pro-

blematiek grote overeenkomsten.  

 economische zaken. 

Die voordelen zullen een uitstraling naar Lopik hebben. Een groter landelijk gebied betekent dat de 

problemen van dat gebied (inclusief Lopik) richting provincie Utrecht meer duidingskracht gaan krij-

gen, omdat dit met meer gewicht gaat. 

 

De IPC vraagt of Lopik zich op zijn toekomst voor de langere termijn beraadt. Hoe gaat de gemeen-

te zich tot collega-gemeenten verhouden, zeker wanneer er een grote, sterke gemeente aan de 

regio wordt toegevoegd? Wordt daar in Lopik reeds bestuurlijk op geanticipeerd? 

De heer Capel zet uiteen dat Lopik alleen als zelfstandige gemeente kan blijven voortbestaan, wan-

neer er goed met andere gemeenten wordt samengewerkt. Lopik blijkt daartoe uitstekend in staat te 

zijn. Uiteraard heeft Lopik oog voor ontwikkelingen. Spreker wijst op Schoonhoven, aan de andere 

kant van de provinciegrens. Ook daar heeft zich een opschaling voorgedaan. Zij merkt op dat de cul-

tuur in het Utrechtse anders is dan in het Zuid-Hollandse. Lopik richt zich nu primair op IJsselstein en 

Nieuwegein; daar zijn nog wel samenwerkingsmogelijkheden.  
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De nieuwe gemeente Vijfheerenlanden zal bestaan uit twee stedelijke kernen en een groot lande-

lijk gebied. Wat houdt dat in voor de regiosamenwerking en wat zijn de mogelijkheden voor de 

toekomst, o.a. voor het westelijk deel van het Groene Hart? 

Mevrouw Westerlaken onderkent zeker mogelijkheden. Zij verwijst naar het RO systeem LopikMeer-

waard, o.a. om verrommeling van het landelijk gebied tegen te gaan. Die systematiek kan ook elders 

worden geïntroduceerd, temeer daar de problematiek in het landelijk gebied gelijkluidend is. 

Geïnspireerd werd zij door de aankondiging dat Vijfheerenlanden grensontkennend wil gaan samen-

werken; dat doet Lopik nu al op het gebied van toerisme en recreatie. In een grensregio kan juist dat 

de kracht naar de toekomst zijn. Samenwerking op het gebied van de landbouw en de leefbaarheid 

van de kleine kernen biedt zeker ook mogelijkheden. Lopik werkt samen met o.a. Woerden, Gouda 

en Alphen a/d Rijn bij de promotie van het Groene Hart en de inzet is ook de Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden bij de Groene Hart promotie te betrekken  

De ervaring is dat samenwerking, en de kansen die dat biedt, vaak ontstaat uit ontmoetingen; voor-

waarde is dan wel dat partijen elkaar met een zekere regelmaat ontmoeten en in de provincie 

Utrecht is dat op vele terreinen het geval. De provinciegrens kan in dat opzicht wel een obstakel zijn.  

Wanneer de gemeentesecretarissenkring bij elkaar komt, dan zijn daar de collega’s van Zuid-Holland 

niet bij aanwezig, zo licht de heer Capel toe. Wellicht moet dat anders georganiseerd worden.  

 

Kan grensontkennend samenwerken daadwerkelijk gaan functioneren of zullen de huidige struc-

turen uiteindelijk meer leidend zijn voor de vraag of er al dan niet wordt samengewerkt?  

Mevrouw Westerlaken vindt dat grensontkennend samenwerken (en dat is de wens van de gemeen-

te Vijfheerenlanden) een kans moet krijgen. Zij is ervan overtuigd dat daar waar een wil is, er ook een 

weg is. Structuren hoeven in die zin niet belemmerend te werken; het belang van de inwoners preva-

leert. Zij illustreert dit o.a. met het feit dat de inwoners van Schoonhoven over de provinciegrens 

heen gebruik kunnen maken van de gemeentewerf van Lopik. 

 

De IPC dankt de vertegenwoordigers van het college van B&W van Lopik voor hun inbreng en rondt 

het gesprek af.  
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INTERPROVINCIALE COMMISSIE HERINDELING VIJFHEERENLANDEN 

 

IPC VERSLAG van het gesprek met het college van B&W van de gemeente 

Gorinchem d.d. 24 maart 2016 in het gemeentehuis van Gorinchem, dit in het 

kader van de herindelingsprocedure van de gemeenten Leerdam, Vianen en 

Zederik met als doel de vorming van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden 

per 1 januari 2018. 

 

Aanwezig: 

 
Namens het college van B&W van de gemeente Gorinchem: 

 De heer G. Veldhuijzen burgemeester 

 Mevrouw E. Dansen  wethouder 

 De heer M. Doodkorte  wethouder 
 
Namens de IPC: 

 Bart Krol   IPC-lid 

 Rogier van der Sande   IPC-lid 

 Roel Wever   procesbegeleider IPC 

 Marcel de Prieëlle  beleidsadviseur provincie Zuid-Holland 

 Hans Versteeg   beleidsadviseur provincie Utrecht 

 W. de Jong   verslaglegging 
 

 

1.  Opening 

 

De voorzitter heet de burgemeester en wethouders van de gemeente Gorinchem van harte 

welkom bij het open overleg van de Interprovinciale commissie (IPC) Vijfheerenlanden. Aan 

de hand van een aantal vragen worden de effecten van de beoogde samenvoeging van 

Leerdam, Vianen en Zederik voor de buurgemeenten in beeld gebracht. Van de 

bijeenkomst wordt een verslag gemaakt, dat aan het eind van de besprekingen samen met 

het eindrapport van de IPC wordt gepubliceerd. 

 

 

2.  Vragenronde 

 

a.  Hoe beoordeelt u de voorgenomen samenvoeging van Leerdam-Vianen-Zederik tot de 

nieuwe gemeente Vijfheerenlanden per 1-1-2018?  

 

Gorinchem is positief over de vorming van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden, omdat 

hierdoor een krachtige gemeente van ca. 55.000 inwoners ontstaat. Door de verwachte 

vorming van meer nieuwe gemeenten o.a. door de samenvoeging van Molenwaard en 

Giessenlanden maar ook van Lingewaal, Geldermalsen en Neerijnen en ontwikkelingen in 

het Land van Heusden en Altena ontstaat er een goede balans van gemeenten van 

ongeveer dezelfde grootte met een goede samenhang.  

 

Gorinchem heeft een sterke centrumfunctie. De gemeente heeft 35.000 inwoners maar 

biedt voortgezet onderwijs, winkelvoorzieningen, een ziekenhuis en werk aan een 

verzorgingsgebied van 100.000 à 150.000 inwoners. Bovendien ligt Gorinchem op het 

kruispunt van belangrijke verkeersaders. Vanwege deze centrumfunctie en meer stedelijk 
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gebied in vergelijking met de omliggende plattelandsgemeenten geeft de gemeente 

Gorinchem er de voorkeur aan om zelfstandig te blijven. 

 

b.  Wat betekent de voorgenomen fusie voor de regionale samenwerking en de bestuurskracht 

in de regio?  

 

Voor Gorinchem is het essentieel dat de arbeidsmarktregio Gorinchem in stand blijft en dat 

kan alleen als Vijfheerenlanden daarvan deel blijft uitmaken. Gorinchem voelt zich niet 

thuis bij de arbeidsmarktregio Utrecht en ook aansluiting bij Drechtsteden is onwenselijk 

vanwege het grootteverschil tussen Gorinchem en de Drechtsteden en cultuurverschillen. 

 

Met betrekking tot werk en participatie verwacht de burgemeester dat Werk en Inkomen 

Lekstroom (WIL) een vertrek van Vianen beter kan opvangen gezien het aantal inwoners 

dan wanneer Vijfheerenlanden vertrekt uit Avres en zich aansluit bij WIL. 

 

De heer Krol wijst op het feit dat er meer ontwikkelingen zijn die Avres bedreigen: het 

vertrek van Hardinxveld-Giessendam naar de Drechtsteden, de gemeente Lingewaal die 

waarschijnlijk onder de provincie Gelderland zal vallen als de fusie met Geldermalsen en 

Neerijnen doorgaat. 

 

De burgemeester is van mening dat ook in dat scenario een uitvoeringsorganisatie op het 

gebied van arbeidsparticipatie met de overgebleven 134.000 inwoners bestaansrecht heeft. 

 

De fusie van de gemeenten zal voor de samenwerkingsverbanden in de regio Zuid-

Holland-Zuid, met name politie, brandweer, justitie en rechtspraak, leiden tot een interne 

reorganisatie. Diensten die nu in Gorinchem gevestigd zijn, zullen waarschijnlijk verplaatst 

worden naar het westen met consequenties voor aanrijtijden, inzet van de blusboot, 

werkgelegenheid en verdere kantorenleegstand. 

 

c.  Maakt het voor Gorinchem uit of de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden onder de provincie 

Utrecht of onder de provincie Zuid-Holland valt? 

 

De heer Veldhuijzen denkt dat de provinciekeuze geen consequenties heeft voor het 

winkelgedrag of de schoolkeuze van burgers. Volgens de beleidsvisie van Vijfheerenlanden 

is de nieuwe gemeente ook niet van plan om te starten met concurrerende voorzieningen, 

die de centrumpositie van Gorinchem zouden kunnen aantasten. 

 

Omdat Vianen in de provincie Utrecht ligt en de regio Alblasserwaard – Vijfheerenlanden in 

de provincie Zuid-Holland zijn de gemeenten georiënteerd op andere samenwerkings-

verbanden en regio’s op het gebied van politie, justitie, arbeidsmarkt. Het feit dat Vianen 

moet overstappen naar Zuid-Holland of Leerdam en Zederik naar de provincie Utrecht zal 

leiden tot fricties en extra kosten. 

 

Het huidige provinciale ruimtelijke beleid ziet toe op de centrumfunctie van Gorinchem op 

het gebied van wonen, detailhandel en bedrijventerreinen. Gorinchem vraagt zich af of de 

provincie Utrecht voldoende oog zou hebben voor de bovenregionale functie van 

Gorinchem. Misschien heeft de provincie Utrecht plannen met dit gebied die de 

centrumfunctie van Gorinchem aantasten. Andersom geldt ditzelfde als de nieuwe 

gemeente onder de provincie Zuid-Holland valt. Vianen heeft een belangrijke opvanglocatie 

voor Utrecht als het om wonen gaat. De burgemeester vraagt het IPC de risico’s en 

verschillen op provinciaal beleid in kaart te brengen. 
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Op een vraag van de commissie over de samenwerking tussen landelijk en verstedelijkt 

gebied merkt de heer Veldhuijzen op dat Gorinchem zich vanwege zijn ligging richt op alle 

vier windrichtingen. Voor de verbindingen met het noorden is een sterke gemeente 

Vijfheerenlanden van belang. Gorinchem wil daarnaast samenwerken met Brabant en de 

Drechtsteden. Voor de toekomst verwacht spreker een verdere groei van de centrumfunctie 

van Gorinchem op het gebied van werkgelegenheid, winkelen en voorzieningen als 

bijvoorbeeld het ziekenhuis. Het toerisme kan door een betere samenwerking van de 

Vestingdriehoek met Dordrecht en Kinderdijk nog groeien. Ook voor de agrarische sector, 

met name de melkveehouderij, is door samenwerking met andere regio’s, innovatie en 

groei mogelijk. 

 

 

3.  Sluiting 

 

De voorzitter dankt de aanwezigen en beëindigt het overleg.  
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INTERPROVINCIALE COMMISSIE HERINDELING VIJFHEERENLANDEN 

 

IPC VERSLAG van het gesprek met de leden van het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente Giessenlanden, d.d. 24 maart 2016 in het gemeentehuis 

van Gorinchem, dit in het kader van de herindelingsprocedure van de gemeenten 

Leerdam, Vianen en Zederik met als doel de vorming van de nieuwe gemeente 

Vijfheerenlanden per 1 januari 2018. 

 
Aanwezig: 

 
Namens het college van B&W van de gemeente Giessenlanden: 

 De heer W. ten Kate  burgemeester 

 mw. E. van Leeuwen  wethouder 

 De heer H. Akkerman   wethouder 

 De heer T. van Houwelingen wethouder 

 De heer A. Struijs  loco-secretaris 
 
Namens de IPC: 

 Bart Krol   IPC-lid 

 Rogier van der Sande  IPC-lid 

 Roel Wever   procesbegeleider IPC 

 Marcel de Prieëlle  beleidsadviseur provincie Zuid-Holland 

 Hans Versteeg   beleidsadviseur provincie Utrecht 

 W. de Jong   verslaglegging 
 

 

1. Opening 

 

De voorzitter heet de burgemeester, wethouders en loco-secretaris van de gemeente 

Giessenlanden van harte welkom bij het open overleg van de Interprovinciale commissie 

(IPC) Vijfheerenlanden. Aan de hand van een aantal vragen worden de effecten van de 

beoogde samenvoeging van Leerdam, Vianen en Zederik voor de buurgemeenten in beeld 

gebracht. Van de bijeenkomst wordt een verslag gemaakt, dat aan het eind van de 

besprekingen samen met het eindrapport wordt gepubliceerd.  

 

 

2. Vragenronde  

 

a.  Hoe beoordeelt u de voorgenomen samenvoeging van Leerdam-Vianen-Zederik tot de 

nieuwe gemeente Vijfheerenlanden per 1-1-2018?  

 

De gemeente Giessenlanden juicht de vorming van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden 

toe. Er ontstaat een bestuurskrachtige gemeente van een stevige omvang met een 

coherent gebied. De regio Vijfheerenlanden heeft van oudsher sterke banden met de regio 

Alblasserwaard op het gebied van economie, wonen en toerisme en het is van belang dat 

deze banden ook na de fusie behouden blijven.  
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b.  Wat betekent de voorgenomen fusie voor de regionale samenwerking en de bestuurskracht 

in de regio? 

 

De burgemeester reikt de notitie ‘Bestuursopdracht grenzeloos samenwerken’ van de regio 

Alblasserwaard – Vijfheerenlanden uit.  

 

In de regio Alblasserwaard - Vijfheerenlanden zijn wettelijke samenwerkingverbanden, 

zoals de veiligheidsregio en omgevingsdienst, maar ook vrijwillige samenwerkings-

verbanden op het gebied van gezondheid, jeugdzorg etc. Daarnaast is het mogelijk om 

samenwerking te zoeken die niet uitgaat van regionale grenzen maar van thema’s. Zowel 

op het gebied van de wettelijke samenwerking als de vrijwillige samenwerking verwacht de 

gemeente dat de vraagstukken die ontstaan door de keuze voor de ene of de andere 

provincie oplosbaar zijn. De burgemeester ziet in de toekomst ook mogelijkheden voor 

samenwerking op het gebied van het groene hart, bodemdaling en kleine kernen met 

gebiedsoverschrijdende gemeenten als Krimpenerwaard en eventueel ook Lopikerwaard. 

 

Als Leerdam en Zederik de samenwerkingsverbanden in de regio Alblasserwaard – 

Vijfheerenlanden (AV) en AV-plus zouden verlaten, betekent dat volgens Giessenlanden 

het einde van Avres in de huidige vorm en het einde van de arbeidsmarktregio. Daarnaast 

is het de vraag of de samenwerkingsverbanden op het gebied van economie, recreatie en 

wonen maar ook jeugdzorg en WMO voldoende body zullen hebben om hun taken goed uit 

te voeren. Giessenlanden heeft uit gesprekken met de gemeenten Leerdam, Vianen en 

Zederik opgemaakt, dat men graag deel wil blijven uitmaken van Avres, Waardlanden en 

de GR AV. Als deze gemeenten de komende periode die uitgesproken intentie m.b.t. 

Avres, Waardlanden en GR AV verder handen en voeten geven, is dat voor de gemeente 

Giessenlanden een belangrijke stap waarmee de belangrijkste knelpunten worden 

ondervangen. 

 

Mevrouw Van Leeuwen die deel uitmaakt van het dagelijks bestuur van Avres licht toe dat 

25% van de cliënten bij Avres uit Leerdam komt. Als Leerdam uittreedt wordt de slagkracht 

van Avres te klein. Het vertrek van Hardinxveld-Giessendam en het eventuele vertrek van 

Lingewaal uit Avres kan opgevangen worden. Avres voorziet geen problemen in een 

uitbreiding met Vianen. Er zijn al gesprekken gevoerd met de gemeente Vianen, Werk en 

Inkomen Lekstroom (WIL) en met werk- en leermaatschappij PAUW over samenwerking.  

 

c.  Maakt het voor Giessenlanden uit of de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden onder de 

provincie Utrecht of onder de provincie Zuid-Holland valt? 

 

Giessenlanden heeft geen voorkeur. Als Vijfheerenlanden zich aansluit bij de provincie 

Utrecht wil Giessenlanden wel overleg blijven voeren met de gemeente. Dit zou iets lastiger 

kunnen worden omdat regelingen, subsidies etc. per provincie kunnen verschillen. 

Samengevat, Giessenlanden wil de visie 2030 van Vijfheerenlanden behouden, maar 

gezien de huidige ontwikkelingen staat de gemeente open voor samenwerking met andere 

partijen. 

 

Op een vraag van de commissie of de samenwerking van Giesenlanden met Molenwaard 

invloed heeft op de bestuurskracht van de regio antwoordt de burgemeester dat er een 

opschaling en een betere balans komt in de grootte van de gemeenten. De fusiegemeente 

Molenwaard- Giessenlanden zal 43.000 inwoners tellen en de gemeente Vijfheerenlanden 

55.000 inwoners. Gorinchem wordt de kleinste gemeente, maar zal zijn centrumfunctie met 

voorzieningen behouden. Spreker verwacht dat de gemeenten vanwege hun grootte meer 

geneigd zullen zijn om samen te werken en over de grenzen van hun eigen gemeente heen 

zullen kijken.  
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3.  Sluiting 

 

De voorzitter sluit het overleg en dankt de aanwezigen voor hun komst.  
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INTERPROVINCIALE COMMISSIE HERINDELING VIJFHEERENLANDEN 

 

IPC VERSLAG van het gesprek met een afvaardiging van het college van B&W van de 

gemeente Molenwaard d.d. 24 maart 2016 in de gemeentehuis van Gorinchem, dit in 

het kader van de herindelingsprocedure van de gemeenten Leerdam, Vianen en 

Zederik met als doel de vorming van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden per 

1 januari 2018. 

 

Aanwezig: 

Namens de gemeente Molenwaard: 

 De heer D. van der Borg burgemeester 

 De heer P. Vat   wethouder 

 Mevr. N. van Ameijde  gemeentesecretaris 
 
Namens de IPC: 

 Bart Krol   IPC-lid 

 Rogier van der Sande  IPC-lid 

 Roel Wever   procesbegeleider IPC 

 Marcel de Prieëlle  beleidsadviseur provincie Zuid-Holland 

 Hans Versteeg   beleidsadviseur provincie Utrecht 

 Mevr. W. de Jong  verslaglegging 

 

 

 

1.  Opening 

 

De voorzitter heet de burgemeester, wethouder en gemeentesecretaris van de gemeente 

Molenwaard van harte welkom bij het open overleg van de Interprovinciale commissie (IPC) 

Vijfheerenlanden. Het doel van het overleg is om de effecten van de beoogde samenvoeging 

van Leerdam, Vianen en Zederik voor de buurgemeenten in beeld te brengen. Van de 

bijeenkomst wordt een verslag gemaakt, dat aan het eind van de besprekingsronden samen 

met het eindrapport wordt gepubliceerd.  

 

 

2.  Vragenronde 

 

a.  Hoe beoordeelt u de voorgenomen samenvoeging van Leerdam-Vianen-Zederik tot de 

nieuwe gemeente Vijfheerenlanden per 1-1-2018?  

 

Molenwaard juicht de voorgenomen fusie van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik toe. 

De burgemeester verwacht voordelen op het punt van schaalvergroting en professionalisering, 

zoals Molenwaard dit zelf ook heeft ervaren bij het ontstaan van de gemeente in 2013.  

 

Molenwaard voert gesprekken met de gemeente Giessenlanden op hun verzoek over mogelijke 

samenwerking. Eind 2016 wordt hierover een besluit verwacht. De gesprekken spitsen zich toe 

op de vraag of het toetreden van Giessenlanden meerwaarde biedt aan Molenwaard.  

 

b.  Wat betekent de voorgenomen fusie voor de regionale samenwerking en de bestuurskracht 

in de regio?  

 

Molenwaard verwacht positieve effecten op de regionale samenwerking en bestuurskracht. De 

bestuurskracht van Molenwaard (eventueel samen met Giessenlanden) en Gorinchem zal 

sterker zijn als er een derde sterke gemeente als Vijfheerenlanden is gevormd. Helaas heeft 

Hardinxveld-Giessendam ervoor gekozen om een vergaande samenwerking aan te gaan met 
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de Drechtsteden, die tot een fusie zou kunnen leiden. De overgebleven gemeenten in het AV-

gebied hebben uitdrukkelijk uitgesproken dat samenwerking niet aan grenzen gebonden is.  

 

Om samenwerking in de regio te stimuleren gaat de regio Alblasserwaard – Vijfheerenlanden 

(AV-regio), leertuinen organiseren over a) plattelandsontwikkeling en agrarische economie (in 

samenwerking met Krimpenerwaard en Lopikerwaard); b) infrastructuur en economie, noord-

zuid verbinding, de bedrijven langs de A27; c) maritieme sector en maakindustrie in de 

gemeenten Molenwaard, Gorinchem, Werkendam en de Drechtsteden; d) het sociaal domein.  

 

Op het gebied van werk en inkomen werken de gemeenten in de AV-regio samen in Avres. 

De heer Van der Borg roept de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden op om de buurgemeenten te 

betrekken bij het ontwikkelen van een visie op het gebied van arbeidsmarkt en de sociale 

infrastructuur. Vijfheerenlanden zou zich voor de bedrijfsvoering van deze zaken bij Avres 

kunnen aansluiten. Ook de Lekstroomgemeenten zouden hierbij betrokken kunnen worden.  

 

Op een vraag van de voorzitter of het toetreden van Leerdam, Vianen en Zederik tot Avres 

noodzakelijk is voor de positie en daadkracht van Avres, antwoordt de burgemeester 

bevestigend. Dit geldt zeker als Hardinxveld-Giessendam zich per 01-01-2017 of 01-01-2018 

aansluit bij de gemeente Drechtsteden en de gemeente Lingewaal bij Geldermalsen. 

 

Mevrouw Van Ameijde herinnert eraan dat de decentralisaties op het gebied van werk en 

inkomen, jeugdzorg en WMO gericht waren op integrale clustering, zodat er meer 

efficiëntietussen de deelgebieden zou ontstaan. De regio AV heeft er voor gekozen een groot 

aantal taken regionaal te clusteren als congruent samenwerkingsverband. Als Vijfheerenlanden 

wordt ondergebracht bij de provincie Utrecht, gaat de koppeling tussen de onderdelen van het 

sociaal domein verloren. Ook is er dan geen sprake meer van een congruent 

samenwerkingsverband. Dit geldt ook voor samenwerkingsverbanden als de dienst Gezondheid 

en Jeugd in Zuid-Holland-Zuid, de Veiligheidsregio, etc.  

 

De heer Vat merkt op dat de regio veel heeft geïnvesteerd in Avres, dat per 1-1-2016 van start 

is gegaan. Avres werkt al provincieoverschrijdend gelet op het feit dat de Gelderse gemeente 

Lingewaal deelneemt. De nieuwe fusiegemeente zou deel kunnen blijven uitmaken van Avres, 

ook als men onder de provincie Utrecht valt.  

 

c.  Maakt het voor Molenwaard uit of de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden onder de provincie 

Utrecht of onder de provincie Zuid-Holland valt? 

 

Molenwaard heeft een voorkeur voor aansluiting van de fusiegemeente bij de provincie Zuid-

Holland. In de afgelopen jaren is veel bereikt in de samenwerking met Zuid-Holland-Zuid. Als 

vanuit de regio AV alleen de Alblasserwaard overblijft, heeft dat niet alleen effect op het sociaal 

domein, maar ook op de jeugdzorg, ambulance en politie.  

 

Op het gebied van wonen heeft de regio een eigen visie en goede samenwerking met 

gemeenten. Als Vijfheerenlanden onder de provincie Utrecht valt, gaat die samenwerking 

wellicht verloren vanwege het verschil in regelingen en planvoorschriften voor de woningbouw.  

 

Vanwege de ligging aan de A27 is Vijfheerenlanden op economisch gebied georiënteerd op 

Utrecht, maar de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden kan zich ook aansluiten bij Zuid-Holland 

Zuid, Hoeksche Waard, Drechtsteden en de Alblasserwaard. 

 

3.  Sluiting 

 

De voorzitter dankt de aanwezigen en beëindigt het overleg.  
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INTERPROVINCIALE COMMISSIE HERINDELING VIJFHEERENLANDEN 

 

IPC VERSLAG van het gesprek met een afvaardiging van het college van B&W 

van de gemeente Lingewaal d.d. 24 maart 2016 in het gemeentehuis van 

Gorinchem, dit in het kader van de herindelingsprocedure van de gemeenten 

Leerdam, Vianen en Zederik met als doel de vorming van de nieuwe gemeente 

Vijfheerenlanden per 1 januari 2018. 

 

Aanwezig: 
 
Namens de gemeente Lingewaal: 

 De heer G. Bel   wethouder 
 
Namens de IPC: 

 Bart Krol   IPC-lid 

 Rogier van der Sande  IPC-lid 

 Marcel de Prieëlle  beleidsadviseur provincie Zuid-Holland 

 Hans Versteeg   beleidsadviseur provincie Utrecht 

 W. de Jong   verslaglegging 
 

 

1.  Opening 

 

De voorzitter heet de heer Bel, wethouder van de gemeente Lingewaal, welkom bij het 

overleg van de Interprovinciale commissie (IPC) Vijfheerenlanden. Het doel van het overleg 

is om de effecten van de beoogde samenvoeging van Leerdam, Vianen en Zederik voor de 

buurgemeenten in beeld te brengen. Van het overleg wordt een verslag gemaakt, dat aan 

het eind van de besprekingen samen met het eindrapport van de IPC wordt gepubliceerd. 

 

 

2.  Vragenronde 

 

a.  Hoe beoordeelt u de voorgenomen samenvoeging van Leerdam-Vianen-Zederik tot de 

nieuwe gemeente Vijfheerenlanden per 1-1-2018?  

 

De gemeente Lingewaal staat positief tegenover de voorgenomen fusie van Leerdam, 

Vianen en Zederik. Gezien de nieuwe taken die gemeenten toegewezen krijgen is het voor 

een kleine gemeente lastig om zelfstandig te blijven.  

 

Dit geldt ook voor Lingewaal en daarom heeft de gemeente Lingewaal besloten om tot een 

samenwerking te komen met de gemeenten Geldermalsen en Neerrijnen. De inwoners van 

Lingewaal zijn voor scholen, winkelen, ziekenhuis vooral gericht op Leerdam en 

Gorinchem, maar gevoelsmatig meer verbonden met Gelderland. De wethouder vermoedt 

dat de inwoners verwachten dat een kleinere gemeente als Geldermalsen meer oog heeft 

voor kleine kernen en plattelandsbeleid dan Gorinchem en Leerdam. Tot het zomerreces 

vindt een burgerconsultatie plaats in de drie gemeenten.  

 

Lingewaal voorziet een fusie in 2020 of 2022, maar Neerijnen en Geldermalsen willen de 

fusie realiseren voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2018. De drie gemeenten 

willen er samen uitkomen, maar er moeten nog diverse zaken worden besproken zoals de 

financiën, Gemeenschappelijke Regelingen, OZB, arbeidsmarktregio etc.  
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b.  Wat betekent de voorgenomen fusie voor de regionale samenwerking en de bestuurskracht 

in de regio?  

 

Lingewaal werkt naar volle tevredenheid samen met Gelderse en zuidhollandse gemeenten 

op het gebied van het openbaar en christelijk basisonderwijs (O2A5 en LOGOS). Als de 

samenwerking/fusie met Geldermalsen en Neerijnen doorgaat, moet onderzocht worden of 

Lingewaal deel kan blijven uitmaken van O2A5 en LOGOS. Hierover heeft de gemeente 

Lingewaal nog geen standpunt ingenomen.  

 

De gemeente is erg tevreden over Avres, het samenwerkingsverband op het gebied van 

werk en inkomen van Giessenlanden, Hardinxveld-Giessendam, Gorinchem, Leerdam, 

Lingewaal, Molenwaard en Zederik. Wel ziet de wethouder diverse ontwikkelingen die de 

samenwerking in Avres onder druk kunnen zetten. Hardinxveld-Giessendam heeft voor 

samenwerking met de Drechtsteden gekozen en zal Avres waarschijnlijk verlaten. Het is 

onduidelijk welke positie Zederik en Leerdam innemen, als de nieuwe gemeente 

Vijfheerenlanden bij provincie Utrecht wordt ondergebracht. Lingewaal wil graag deel 

blijven uitmaken van Avres, maar Geldermalsen en Neerrijnen zijn op Tiel georiënteerd. 

Hierover is nog niet inhoudelijk gesproken.  

 

De kleine arbeidsmarktregio Gorinchem, waar Lingewaal onder valt, functioneert goed. De 

overstap van Hardinxveld-Giessendam naar de Drechtsteden en het samengaan van 

Zederik en Leerdam met Vianen zetten ook de arbeidsmarktregio onder druk. Als de 

arbeidsmarktregio Gorinchem zou verdwijnen, zal Lingewaal waarschijnlijk overgaan naar 

de arbeidsmarktregio van Geldermalsen.  

 

c.  Zou het voor de gemeente Lingewaal uitmaken of de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden 

onder de provincie Utrecht of Zuid-Holland zou vallen?  

 

Volgens de heer Bel tonen bestaande samenwerkingsverbanden als de Vestingdriehoek 

(Gorinchem, Zaltbommel, Woudrichem en Lingewaal) en Avres aan dat samenwerking over 

provinciegrenzen heen geen probleem is. Lingewaal kan zich vinden in het uitgangspunt 

van fusiegemeente Vijfheerenlanden: grensontkennend samenwerken, gedreven door 

inhoud en niet door provinciegrenzen.  

 

 

3.  Sluiting 

 

De voorzitter dankt de heer Bel voor zijn komst en beëindigt het overleg. 
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INTERPROVINCIALE COMMISSIE HERINDELING VIJFHEERENLANDEN 
 
IPC VERSLAG van het gesprek met het college van B&W  van Culemborg d.d. 15 april 2016 in het 
provinciehuis van Utrecht, dit in het kader van de herindelingsprocedure van de gemeenten Leerdam, 
Vianen en Zederik met als doel de vorming van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden per 1 januari 
2018 
 
Aanwezig: 
 
Namens het college van B&W van Culemborg: 
Roland van Schelven, burgemeester 
Joost Reus, wethouder 
Leo Vonk, gemeentesecretaris 
 
Namens de IPC: 
Roel Wever, procesbegeleider IPC 
Hans Versteeg, beleidsadviseur provincie Utrecht/verslaglegging 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
De heer Wever opent het IPC-overleg. Hij voert namens de IPC het gesprek omdat de agenda van de IPC 
op korte termijn niet meer afgestemd kon worden met de agenda van het college van Culemborg. Dit 
gesprek van de IPC vormt een formeel-procedureel vervolg op het oriënterend gesprek van 8 april.   
Vervolgens licht hij de herindelingsprocedure en de planning nader toe. Afgesproken wordt dat de 
gespreksdeelnemers het (vertrouwelijke) conceptverslag van dit gesprek eerst ter correctie zullen 
ontvangen. De verslagen worden uiteindelijk onderdeel van het herindelingsontwerp dat ter inzage 
wordt gelegd en het vertrouwelijke karakter van dit verslag is vanaf dat moment niet meer van kracht.  
 
1.Algemeen 
Hoe beoordeelt Culemborg de voorgenomen samenvoeging van Leerdam-Vianen-Zederik tot de 
nieuwe gemeente Vijfheerenlanden per 1-1-2018?  
 
De heer Van Schelven meldt dat Culemborg de voorgenomen samenvoegingvoeging van Leerdam-
Vianen-Zederik tot een nieuwe gemeente Vijfheerenlanden buitengewoon positief beoordeeld.  
De bestuurlijke opschaling is een herkenbaar proces. De buurgemeenten Geldermalsen, Lingewaal en 
Neerrijnen verkennen hun bestuurlijke toekomst waarbij bestuurlijke opschaling een te onderzoeken 
variant is. Tegelijk loopt er een proces van Culemborg-Geldermalsen-Tiel waarbij een gemeen-
schappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe ( GR BWB) in 2015 is ingesteld. De heer 
Vonk merkt aanvullend op dat dit een collegeregeling is en in deze regeling zijn afspraken vastgelegd 
over samenwerking op het gebied van vrijwel alle bedrijfsvoeringstaken. Het doel is om voordeel te 
behalen op de vier K’s: minder kosten, minder kwetsbaar meer kwaliteit en meer kansen voor de 
medewerkers.  
 
Kortom langs de Gelderse kant van de Diefdijk vinden ambtelijke c.q. bestuurlijke opschalingstrajecten 
plaats en nu komt daar een stevige partner aan de ander kant van de Diefdijk bij. Dat vindt Culemborg 
een goede ontwikkeling. 
 
Er is van oudsher een sterke sturing vanuit de provincie Gelderland op regionale samenwerking waarbij 
congruentie wordt nagestreefd. Regio Rivierenland is een samenwerkingsverband van 10 gemeenten en 
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de ontwikkeling van de economie is een belangrijke doelstelling (langs A15 en A2, rivieren en spoor). In 
de regio zijn ongeveer 5 a 6 gemeenschappelijke regelingen langs de provinciegrens georganiseerd zoals 
de GGD-Gelderland Zuid en de omgevingsdienst Rivierenland.  
Vervolgens wordt door de drie sprekers een aantal voorbeelden van samenwerking met Vianen en 
Leerdam genoemd: 
- Met Leerdam wordt samengewerkt over ontwikkelingen rondom de Turkse en Molukse Nederlanders; 
-Met Leerdam en Vianen vindt periodiek (kennis) uitwisseling plaats op collegeniveau; 
-De Hollandse Waterlinie vormt tussen Culemborg, Leerdam en Vianen een verbindend element voor de 
samenwerking; 
-Met Vianen is met succes samengewerkt om de sluiproutes rond Everdingen-A2 aan te pakken; 
-De projectleider nieuwbouwwijk Hoef en Haag (Vianen) heeft regelmatig (afstemmings)overleg  met 
Culemborg. 
-In Culemborg zijn twee goed aangeschreven scholen voor het voortgezet onderwijs gevestigd. Met 
buurgemeenten vindt overleg plaats over diverse aspecten van veiligheid; 
- Everdingen (kern van Vianen) is qua voorzieningen op Culemborg georiënteerd; 
- In het Rivierengebied (weerskanten van de Lek) wordt op een prettige manier samengewerkt tussen de 
betrokken gemeenten. 
-In Culemborg is de Woningbouwvereniging Kleurrijk Wonen gevestigd met woningbezit ook  in Vianen, 
Tiel en Geldermalsen. 
 
2.Regionale samenwerking 
Wat betekent de voorgenomen fusie voor de regionale samenwerking en de bestuurskracht in de 
regio?  
De heer Van Schelven  antwoordt dat de bestuurskracht in de regio met de vorming van de nieuwe 
gemeente Vijfheerenlanden wordt versterkt. Er komt een grote en sterke gemeente en dat zal de 
samenwerking makkelijker maken. Ook zal het aantal gesprekspartners voor de regionale samenwerking 
afnemen. 
 
Zou het voor Vijfheerenlanden uitmaken of het in Zuid-Holland of Utrecht komt te liggen? 
Er is een sterke ondersteuning voor de gemeente om zaken tot stand te brengen vanuit Utrecht, is ook 
meer nabij dan Zuid-Holland. De oriëntatie van het noordelijk deel van de gemeente is meer op Utrecht 
gericht. Inwoners van Meerkerk kunnen bijvoorbeeld voor hun zorgvoorzieningen naar Gorinchem gaan 
maar vaak is Nieuwegein (ziekenhuis, theater e.d.) dichterbij. Overigens trekken inwoners zich weinig 
aan van bestuurlijke grenzen; zij ervaren over het algemeen geen bestuurlijke grenzen voor hun 
maatschappelijke, economische en sociale leefomgeving.  
In dit verband worden de resultaten van het onderzoek van atelier Tordoir gemeld, die door Tiel was 
gevraagd om een analyse op te stellen van de economische en maatschappelijke samenhang tussen Tiel 
en haar omgeving.  
Voor de economische ontwikkeling in Rivierenland zijn de assen A15 en vooral A2 van belang. 
Culemborg kan zich daarom voorstellen dat de samenwerking van Vijfheerenlanden met de U10 van 
belang is. Het (bestuurlijk) netwerk is belangrijk en dat je elkaar binnen dat netwerk goed kent. Vanuit 
Culemborg zijn Utrecht en Den Bosch allebei makkelijk bereikbaar. Dat geldt ook voor het MBO-
onderwijs (Willem I in Den Bosch, In Holland in Utrecht). Komt ook door de uitstekende OV-
verbindingen.   
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Wat betekent de beoogde fusie voor de samenwerkingsverhoudingen in de regio (algemeen), en in 
het bijzonder uitgesplitst naar de domeinen van samenwerking zoals voor veiligheid, 
omgevingsdiensten en sociaal domein (brief van Giessenlanden, Molenwaard en Gorinchem). 
De heer Van Schelven antwoordt dat hij als voorzitter va de regio Rivierenland in meerdere bestuurlijke 
clusters opereert. Binnen dit samenwerkingsverband zijn ontwikkelingen gaande die betrekking hebben 
op ambtelijke fusie, bedrijfsvoeringorganisatie en fusie van gemeenten. De rode lijn en constatering bij 
deze ontwikkelingen zijn dat er steeds grotere bestuurlijke blokken ontstaan. De bestuurlijke drukte 
wordt daardoor minder, neemt door vermindering van het bestuurlijke partners dus af. Dit is een 
toekomstig perspectief voor de regionale samenwerking. 
 
Het grondgebied van Culemborg maakt zichtbaar deel uit van de Waterlinie. De Nieuwe Hollandse 
Waterlinie biedt de regio kansen voor cultureel erfgoed, recreatie en lokale economie. Het is belangrijk 
dat er dan goed wordt samen gewerkt. Er zijn daarom regelmatig bestuurlijke ontmoetingen en door 
goede afstemming wordt bereikt dat de forten in de regio elkaar goed aanvullen. Er is bijvoorbeeld een 
brouwerij in Everdingen en het fort Werk aan Spoel, en met een fortenroute wordt een goede 
ontsluiting van het gebied en met de natuur bereikt.  
Er is een goed en laagdrempelig contact in de regio op bestuurlijk en ambtelijk niveau. 
 
Culemborg ligt in Gelderland maar de oriëntatie voor een aantal (regionale)voorzieningen is op Utrecht 
maar ook op Nieuwegein. Voor de gezondheidszorg gaan inwoners bijvoorbeeld naar het UMC of St. 
Antonius ziekenhuis maar niet naar Tiel. De inwoners gaan voor (regionale) culturele voorzieningen 
zoals het muziekcentrum en het theater naar Utrecht. 
 
Op het gebied van veiligheid en rampenbestrijding is er regelmatig contact tussen de Lekgemeenten. Bij 
calamiteiten is direct contact nodig en dat hebben de burgemeesters goed met elkaar geregeld. 
Culemborg heeft een actief contact met Leerdam en Vianen, met Zederik is een minder intensief 
contact. 
 
Wat is volgens Culemborg het toekomstig perspectief voor de regionale samenwerking?  
Als eerder opgemerkt zal de tendens van opschaling en afname van het aantal gemeenten zich naar de 
toekomst blijven voortzetten. Ook in de regionale samenwerking zal opschaling een tendens zijn. Er 
ontstaan grotere eenheden. Voor de steden is belangrijk dat er solide werkorganisaties ontstaan die de 
(wettelijke) taken en (bestuurs)opdrachten goed aankunnen.  
In Culemborg zet de ontkerkelijking zich voort en de rol van de kerkgemeenschap in het sociale domein 
neemt daardoor verder af. De inwoners doen daarom steeds meer een beroep op de gemeente en deze 
ontwikkeling vraagt om sterke bestuurlijke eenheden.  
De heer Reus merkt een dilemma op van ambtelijke en bestuurlijke opschaling, namelijk hoe kunnen de 
inwoners in voldoende mate betrokken worden bij het bestuur en omgekeerd. Een ander aspect vormt 
de integrale samenwerking tussen gemeenten. In dit verband van verbonden partijen wordt ook 
opgemerkt de gewijzigde rol van de raad. Hoe houd je als raadslid voldoende grip op de 
gemeenschappelijke regelingen. 
 
Verwacht u dat een nieuwe gemeente Vijfheerenlanden verandering brengt in regionale 
voorzieningen van Gorinchem?  (vraag voor Gorinchem, Lingewaal, Giessenlanden en Molenwaard) 
 
De heer Van Schelven heeft het beeld dat het noordelijk deel van Vijfheerenlanden is georiënteerd op 
Nieuwegein voor wat betreft regionale voorzieningen (winkelbestand, theater, onderwijs, ziekenhuis 
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e.d.), voor voortgezet onderwijs zijn inwoners ook georiënteerd op Culemborg. Deze regionale 
oriëntatie zal na de fusie niet veel veranderen.  
 
3.Communicatie 
Het overleg heeft een vertrouwelijk karakter. Het verslag van het overleg wordt gevoegd bij het 
herindelingsontwerp en is dan pas openbaar. Het college van B&W kan wel eerder mededeling doen 
over hun eigen opvatting over de herindelingsprocedure. 
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INTERPROVINCIALE COMMISSIE HERINDELING VIJFHEERENLANDEN 
 

IPC VERSLAG van het gesprek met bestuurders van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsre-

gio Utrecht (VRU) d.d. 11 april 2016 in het provinciehuis van Utrecht, dit in het kader van de herin-

delingsprocedure van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik met als doel de vorming van de 

nieuwe gemeente Vijfheerenlanden per 1 januari 2018. 

 

Aanwezig: 

Namens de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Utrecht: 

 De heer L.M.M. Bolsius, plaatsvervangend voorzitter  

 De heer V.J.M. Molkenboer, DB lid  

 De heer P.L.J. Bos, secretaris 

 De heer J. Nagtegaal, directiesecretaris 

 

Namens de IPC: 

 Rogier van der Sande, plaatsvervangend voorzitter  

 Bart Krol, IPC-lid 

 Roel Wever, procesbegeleider IPC 

 Marcel de Prieëlle, beleidsadviseur provincie Zuid-Holland 

 Hans Versteeg, beleidsadviseur provincie Utrecht 

 Greet van Weerd, verslaglegging 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

De heer Van der Sande heet de aanwezigen welkom. Vervolgens licht hij de herindelingsprocedure en 

de planning nader toe. Afgesproken wordt dat de gespreksdeelnemers het (vertrouwelijke) concept-

verslag van dit gesprek eerst ter correctie zullen ontvangen. De verslagen worden uiteindelijk onder-

deel van het herindelingsontwerp dat ter inzage wordt gelegd en het vertrouwelijke karakter van dit 

verslag is vanaf dat moment niet meer van kracht. 

 

Voorafgaand aan de inhoudelijke bespreking van de vragen, legt de heer Bolsius het volgende aan de 

IPC voor. 

De vraagstukken kunnen vanuit bestuurlijk oogpunt worden beschouwd, dan wel vanuit operatio-

neel-managerial oogpunt. Ook het historisch perspectief kan daarbij worden betrokken, als het gaat 

om de keuze die destijds voor de provinciegrenzen is gemaakt. Daartegenover staat dat uitvoerende 

vraagstukken niet historisch zijn bepaald.  

Tegelijkertijd is er een opschaling zichtbaar rondom de hulpdiensten, kijkend naar bv. de politiere-

gio’s, de arrondissementregio’s, de meldkamersystemen: deze gaan over provinciegrenzen heen.  

De bestuurders van de VRU stellen de vraag of moet worden vastgehouden aan het uitgangspunt dat 

een veiligheidsregio congruent moet zijn aan een provincie. Het kan zijn dat de nieuwe gemeente 

Vijfheerenlanden zich bij de regio Zuid-Holland-Zuid gaat aansluiten. De vraag is dan wel of die nieu-

we gemeente per definitie in dezelfde provincie moet worden gepositioneerd.  

De Commissaris van de Koning heeft als Rijksorgaan een toezichthoudende rolop een veiligheidsre-

gio. Mocht men tot de conclusie komen dat een veiligheidsregio niet congruent hoeft te zijn aan pro-

vinciegrenzen, dan kunnen de toezichtrollen op andere wijze worden georganiseerd.  
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Hoe dan ook worden veiligheidsregio’s in de uitvoering met vraagstukken geconfronteerd, die over 

provinciegrenzen heen gaan. Dat hangt ook samen met vele maatschappelijke vraagstukken, die pro-

vinciegrensoverschrijdend zijn.  

Als voorbeeld in het Amersfoortse noemt de heer Bolsius in dit verband de arbeidsmarkt, het zieken-

huis en het onderwijs. Veel werkzoekenden, patiënten en scholieren komen vanuit andere provincies 

naar Amersfoort.  

Nogmaals vraagt de heer Bolsius hoe naar dit vraagstuk (grenzen veiligheidsregio versus grenzen 

provincie) wordt gekeken en voor welke oplossing er wordt gekozen.  

 

De IPC vraagt hoe de bestuurders van de VRU als deskundigen en belanghebbenden daar zelf tegen 

aan kijken. 

De heer Bos licht toe dat de Wet Veiligheidsregio’s de gebieden van de veiligheidsregio’s definieert 

als een verzameling van benoemde gemeenten. Die gebieden liggen allemaal binnen provinciegren-

zen, echter, de wet als zodanig zegt niets over een verband tussen een provinciegrens en de grenzen 

van een veiligheidsregio. Het komt voor dat meerdere veiligheidsregio’s onderdeel zijn van één pro-

vincie. Daar waar de Commissaris van de Koning in de Wet Veiligheidsregio’s optreedt, treedt hij of zij 

op als rijksorgaan en niet als provinciaal orgaan. Ook in dat opzicht is er z.i. geen verband tussen de 

provincie en de toezichtfunctie op de veiligheidsregio. 

Overigens heeft hij begrepen dat het departement niet erg van voornoemde gedachte geporteerd is 

dat één veiligheidsregio in meerdere provincies ligt. Het gaat hier om een nieuwe gedachte die in 

Nederland nog niet nader is uitgewerkt. Mocht de veiligheidsregio te maken krijgen met twee Com-

missarissen van de Koning, dan kan de Minister dit via zijn ambtsinstructie regelen.  

De bestuurders van de GR VRU willen de analyse breder maken, omdat de vraagstukken rond de vei-

ligheidsregio’s qua schaal niet ophouden bij het dossier Vijfheerenlanden. Midden Nederland heeft, 

als het gaat om politie en justitie, met drie provincies te maken. Het grensoverschrijdend samen wer-

ken is voor een aantal vraagstukken geen unicum. 

Zou de veiligheidsregio vanuit de greenfield benadering worden vormgegeven, dan zou enkel vanuit 

risicoperspectief het risicogebied centraal moeten staan, nl. dijkring 16 inclusief de nieuwe gemeente 

Vijfheerenlanden.  

 

De heer Molkenboer zou het experiment om de congruentie tussen de grenzen van de veiligheidsre-

gio’s en provincies los te laten interessant vinden. Dat zou voor veel veiligheidsregio’s van belang 

kunnen zijn. Bestuurlijk zou de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden volgens die gedachte kunnen 

aansluiten bij de provincie Utrecht, maar organisatorisch bij de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. 

Dat zou z.i. de meest logische oplossing zijn.  

Voorts wordt er op gewezen dat omgevingsdiensten ook over provinciegrenzen heen georganiseerd 

kunnen worden. 

 

Hoe beoordeelt u de voorgenomen samenvoeging van Leerdam-Vianen-Zederik tot de nieuwe ge-

meente Vijfheerenlanden per 1 januari 2018 

De heer Molkenboer vindt het persoonlijk een goede zaak dat deze samenvoeging van onderaf door 

drie gemeenten wordt vormgegeven. Wat hem betreft zou er gevolg moeten worden gegeven aan de 

wens van de gemeenten: hun besluit moet leidend zijn. De samenvoeging van de drie gemeenten zal 

in praktische zin altijd enige problemen opleveren maar in de veiligheidsketen zijn er praktische op-

lossingen voorhanden, zoals eerder is betoogd. 
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De heer Bolsius geeft nogmaals aan dat de wet geen belemmering behoeft te zijn, maar dat vereist 

wel een open en constructieve benadering met een creatieve insteek. Het belang van de veiligheids-

regio moet centraal staan.  

De veiligheidsregio is een relatief jonge constructie. De brandweer in de gemeentelijke situatie geeft 

inmiddels niet langer antwoord op een aantal vragen en opschaling naar een hoger regionaal niveau 

is wenselijk. Tegelijkertijd moet er oog zijn voor de kwetsbaarheid van veiligheidsregio’s qua volume 

en aansturing, gelet op de vraagstukken die moeten worden opgelost.  

Vijfheerenlanden is slechts een onderdeel van een grotere puzzel. Ter zake verwijst spreker naar het 

vraagstuk van de meldkamers. Om de kwetsbaarheid van de meldkamer te verminderen is tot op-

schaling besloten. 

 

De heer Molkenboer memoreert dat niemand zich destijds, bij de overgang van Vianen naar de pro-

vincie Utrecht, om dijkring 16 heeft bekommerd. Het wordt tijd dat er oog komt voor het optimaal 

indelen van de veiligheidsgebieden, bv. via de greenfield benadering; dat zou in de discussie leidend 

moeten zijn. 

 

Wat is de bijdrage van Vianen aan het totale budget van de VRU? 

De heer Bos licht toe dat het effect van een mogelijk vertrek van Vianen voor de VRU qua operatione-

le spankracht betrekkelijk klein zal zijn. Vianen draagt ongeveer 1% aan de begroting bij. De totale 

begroting van de VRU bedraagt € 85 miljoen. Aan de gemeenschappelijke regeling nemen 26 ge-

meenten deel. De VRU heeft minder overheaddruk dan de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Zou-

den Leerdam en Zederik die veiligheidsregio verlaten, dan zal dat vermoedelijk voor ZHZ meer effect 

hebben dan een vertrek van Vianen uit de VRU. Overigens zou een en ander met interregionale af-

spraken oplosbaar zijn.  

  

De IPC begrijpt dat de VRU op het standpunt staat dat de nieuwe gemeente, waar het gaat om de 

risico’s in relatie tot dijkring 16, een logischer positie zou hebben in veiligheidsregio Zuid-Holland-

Zuid dan in de VRU. Voorts is de VRU van opvatting dat dit vraagstuk bijgevolg los kan worden 

gezien van min of meer toevallige provinciale grenzen en in een breder kader zou moeten worden 

geanalyseerd. 

Het voorgaande wordt door de VRU-bestuurders bevestigd.  

Afgesproken wordt dat de eerder gestelde vragen ook aan de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid zul-

len worden voorgelegd.  

Van IPC-zijde wordt nog opgemerkt dat binnen dijkring 16 zich ook een deel Gelders grondgebied 

bevindt dat operationele en bestuurlijke aandachtspunten blijven voor Zuid-Holland-Zuid.  

 

Wat betekent de toetreding c.q. uittreding van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden uit uw vei-

ligheidsregio: 

 voor uw organisatie 

 voor het materieel 

 voor de dienstverlening voor de regio? 

Ook wordt er inzicht gevraagd in de eventuele financiële consequenties van uittreding c.q. toetre-

ding voor de organisatie. 

De heer Bolsius geeft nogmaals aan dat Vianen ongeveer 1% uitmaakt van de VRU begroting.  
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Bij vertrek van Vianen uit de VRU zullen er ‘fatsoenlijke’ afspraken moeten worden gemaakt over de 

meerkosten waarmee de VRU in dat geval zal worden geconfronteerd, o.a. de overheadkosten. Een 

en ander zal zeker oplosbaar zijn, echter, dat behoort niet tot de verantwoordelijkheid van de VRU. 

 

De heer Bos licht toe dat Vianen concreet zo’n € 1,1 miljoen bijdraagt aan de begroting VRU. Daarvan 

is ca. € 4 ton rechtstreeks toe te wijzen aan het brandweerdeel. De overheadkosten bedragen ca. € 2 

ton en het overige heeft betrekking op kosten voor het veiligheidsmanagement.  

Het vertrek van een gemeente zal effect hebben op de gemeentelijke bijdragen maar ook op de rijks-

doeluitkering. Nu bedraagt de rijksdoeluitkering ca. € 9 miljoen voor 26 gemeenten. Het vertrek van 

Vianen zal betekenen dat die uitkering met enkele tonnen euro’s zal worden verminderd. Ook dat 

deel moet worden opgeteld bij de financiële consequenties van uittreding uit de GR.  

De veiligheidsregio’s hebben geen bijzondere bepaling omtrent de uittreding van een gemeente. 

Immers, het is gemeenten niet toegestaan uit zo’n GR te treden of in te treden, anders dan door een 

besluit van de wetgever. De bestuurders van de VRU staan op het standpunt dat de schadeveroorza-

ker (op gemeentelijk en op rijksniveau) de kosten van de eventuele uittreding Vianen uit de GR VRU 

voor zijn rekening zal moeten nemen. 

 

Uitgangspunt van de VRU is voorts dat de herindeling van de drie gemeenten geen negatieve gevol-

gen mag hebben voor de dienstverlening aan de burgers. 

  

Mochten Leerdam, Vianen en Zederik zich gaan aansluiten bij de VRU, dan zal er niets veranderen 

aan de bestaande zorgfunctie, w.o. aanrijtijden, bereikbaarheid, kazernes e.d. De VRU neemt die 

zorgfunctie 1 op 1 over, zij het dat de veiligheidsorganisatie vanuit een andere locatie wordt aange-

stuurd. Wellicht is er wat herschikking van taken nodig maar dat zal minimaal zijn, immers, het ge-

bied heeft geen bijzondere risico’s. Het grootste risico in de VRU heeft, afgezien van wat is gezegd 

over dijkring 16, betrekking op de glasfabriek in Leerdam en op een deel van de A27.  

In dit kader wordt gemeld dat alle 26 gemeenten eigen brandweerkazernes hebben en lokaal worden 

bediend. De VRU heeft met de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland en Gooi en Vechtstreek de 

nodige regiogrensoverschrijdende afspraken gemaakt. 

 

De heer Bos geeft nogmaals aan dat een keuze, die tot volkomen discongruentie leidt, erg ongemak-

kelijk zal zijn, gelet op het feit dat de veiligheidsregio en de GGD bij wet aan elkaar verbonden zijn. 

Het ligt niet voor de hand dat de wetgever dat zal willen ontkoppelen. Mocht er tussen de veilig-

heidsregio en het politiegebied discongruentie gaan optreden, dan zal dat complexe problemen gaan 

opleveren.  

De IPC begrijpt dat de VRU congruentie zoekt primair op inhoud, nl. het veiligheidsgebied, het poli-

tiegebied, GDD-gebied en mogelijk het gebied van de omgevingsdienst, maar een en ander niet per 

se koppelt aan een bestuurlijk-provinciale congruentie.  

De heer Bolsius tekent hierbij aan dat de politieregio reeds over provinciegrenzen heen gaat; ook dat 

pleit ervoor over provinciegrenzen te denken, als gevolg van maatschappelijke vraagstukken die 

moeten worden opgelost.  

 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng.  
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INTERPROVINCIALE COMMISSIE HERINDELING VIJFHEERENLANDEN 
 

IPC VERSLAG van het gesprek met bestuurders van de Gemeenschappelijke Regeling GGD regio 

Utrecht d.d. 11 april 2016 in het provinciehuis van Utrecht, dit in het kader van de herindelingspro-

cedure van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik met als doel de vorming van de nieuwe 

gemeente Vijfheerenlanden per 1 januari 2018. 

 

Aanwezig: 

 

Namens de Gemeenschappelijke Regeling GGD regio Utrecht: 

 Fleur Imming, DB lid, portefeuillehouder jeugd   

 Jorrit-Jan Eijbersen, DB lid, portefeuillehouder financiën 

 Peter Bos, directeur publieke gezondheid  

 Henk Kruisselbrink, adjunct-directeur publieke gezondheid 

• Ron van Walsem, directiesecretaris 

 

Namens de IPC: 

 Rogier van der Sande, plaatsvervangend voorzitter  

 Bart Krol, IPC-lid 

 Roel Wever, procesbegeleider IPC 

 Marcel de Prieëlle, beleidsadviseur provincie Zuid-Holland 

 Hans Versteeg, beleidsadviseur provincie Utrecht 

 Greet van Weerd, verslaglegging 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

De heer Van der Sande heet de aanwezigen welkom.  Vervolgens licht hij de herindelingsprocedure 

en de planning nader toe. Afgesproken wordt dat de gespreksdeelnemers het (vertrouwelijke) con-

ceptverslag van dit gesprek eerst ter correctie zullen ontvangen. De verslagen worden uiteindelijk 

onderdeel van het herindelingsontwerp dat ter inzage wordt gelegd en het vertrouwelijke karakter 

van dit verslag is vanaf dat moment niet meer van kracht. 

 

Hoe beoordeelt u de voorgenomen samenvoeging van Leerdam-Vianen-Zederik tot de nieuwe ge-

meente Vijfheerenlanden per 1 januari 2018? 

De heer Eijbersen noemt de voorgenomen samenvoeging een logische stap. Hij heeft begrepen dat 

het voor de drie partijen een “gewenst huwelijk” is. De indruk bestaat dat de lokale politiek een dui-

delijke richting meegeeft, als het gaat om de vraag bij welke provincie de nieuwe gemeente zich het 

best kan gaan aansluiten. Na de provinciekeuze doet zich vervolgens de vraag voor hoe dat in de 

verschillende samenwerkingsverbanden past. De GGD regio Utrecht staat daar open tegenover.  

 

Wat betekent de toetreding van de nieuwe gemeente tot de provincie Zuid-Holland of tot de pro-

vincie Utrecht voor de organisatie? Wat zijn de gevolgen van uittreding van Vianen uit de Gemeen-

schappelijke regeling GGD regio Utrecht? 

De heer Bos licht toe dat de GGD-taken door de wetgever via een gemeenschappelijke regeling ver-

plicht worden opgelegd. Het toe- of uittreden van gemeente(n) zal hoe dan ook leiden tot taakover-
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dracht en de overkomst van middelen. De wetgever heeft bepaald dat de jeugdgezondheidszorg een 

gemeentelijke taak is, maar dat deze bij andere partijen kan worden ondergebracht, niet noodzake-

lijkerwijs de GGD. In de GR GGD regio Utrecht hebben alle gemeenten, met uitzondering van de stad 

Utrecht, vastgelegd dat de jeugdgezondheidszorg 4-18 jaar verplicht door de GGD regio Utrecht 

wordt uitgevoerd. De jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar is niet via de GR geregeld en gemeenten kunnen 

die taak elders beleggen. Alle gemeenten, met uitzondering van de stad Utrecht en Vianen, hebben 

inmiddels ook de zorg 0-4 jaar bij de GGD regio Utrecht belegd, zij het niet via de gemeenschappelij-

ke regeling. Hier gaat het om een maatwerkarrangement: het bestuur van de GGD regio Utrecht 

staat overigens op het standpunt dat dit in een collectief arrangement moet worden veranderd. Die 

wens is bij gemeenten uitgezet en het ziet ernaar uit dat de gemeenten in de toekomst ook de zorg 

voor de 0-4 jarigen, als onderdeel van de gemeenschappelijke regeling, bij de GGD zullen onderbren-

gen. 

Mocht Vijfheerenlanden toetreden tot de GR GGD regio Utrecht, dan moet de jeugdgezondheidszorg 

4-18 jaar van Leerdam en Zederik op grond van de gemeenschappelijke regeling ook bij de GR GGD 

regio Utrecht worden belegd. Dat zou dan een ontvlechtingsactie voor Rivas inhouden, waar Zederik 

en Leerdam nu hun jeugdgezondheidszorg hebben ondergebracht. Wat betreft de jeugdgezond-

heidszorg 0-4 jaar heeft Vijfheerenlanden vooralsnog de vrije keus. 

 

Gaat er wat veranderen aan de jeugdgezondheidszorg (met name voor Vianen) wanneer de nieuwe 

gemeente naar Zuid-Holland-Zuid zou gaan of naar Utrecht? 

Mevrouw Imming antwoordt dat het de bedoeling is dat er zo min mogelijk voor de jeugd gaat ver-

anderen. Recentelijk heeft de GGD regio Utrecht een soortgelijk proces gevolgd met gemeenten die 

de zorg voor 0-4 jaar nog niet bij de GGD belegd hadden. De gemeenten, die een andere aanbieden-

de partij hadden gecontracteerd, wilden uiteindelijk toch naar de GGD overstappen. Dat proces van 

overname en invlechting heeft de GGD inmiddels achter de rug. In dat proces is veel ervaring en ken-

nis opgedaan. Doel was dat het kind en het gezin daar zo min mogelijk van zouden merken. De zorg 

die door de GGD wordt geboden, moet continuïteit bevatten maar moet ook “warm en kloppend” 

zijn in de contactmomenten. Al het personeel van de andere partij is overgenomen om zoveel moge-

lijk continuïteit in de contactpersonen richting kinderen te behouden.  

Mevrouw Imming is er trots op dat dit proces goed en zorgvuldig is verlopen. Dat biedt het vertrou-

wen dat deze GGD in staat is de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden in de GR op te nemen, zonder 

dat cliënten daar iets van merken, mocht Vijfheerenlanden naar Utrecht overkomen.  

De veranderingen in het sociaal domein bieden de kans om de keten van het leven van het kind inte-

graler te gaan benaderen en kinderen te blijven monitoren. Inmiddels is er een convenant gesloten 

met de Voorgeboortezorg.  

Zij staat op het standpunt dat de GGD regio Utrecht voor de jeugdgezondheidszorg de juiste agenda 

heeft opgesteld. 

 

Is het de bedoeling dat het personeel van de GGD regio Utrecht meegaat naar de GR Zuid-Holland-

Zuid, mocht Vianen uiteindelijk overgaan naar Zuid-Holland-Zuid?  

Mevrouw Imming zou dat een logische stap vinden, gelet op het feit dat de betreffende kinderen 

behoefte hebben aan continuïteit in de zorgcontacten. 
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Zijn er nu al contacten tussen Rivas en de GGD regio Utrecht? 

De heer Kruisselbrink antwoordt dat er veelvuldige contacten zijn met Rivas. Beide organisaties ge-

bruiken hetzelfde dossier jeugdgezondheidszorg. Getracht wordt aan de achterkant zoveel mogelijk 

met elkaar op te trekken.  

De insteek van Rivas ten aanzien van de samenvoeging van de drie gemeenten is dat de besluitvor-

ming aan de politiek is voorbehouden en dat Rivas volgend is. 

 

De IPC vraagt of Rivas ten aanzien van ontvlechting en overname dezelfde benadering hanteert als 

de GGD regio Utrecht. 

De heer Kruisselbrink kan die vraag niet beantwoorden.  

 

Wat is uw opvatting over gebiedscongruentie op de terreinen omgevingsdienst/veiligheid/gezond-

heid en politie? 

De heer Bos antwoordt dat er een verband zit tussen de Wet Veiligheidsregio’s en de Wet Publieke 

gezondheid. De GGD-grens moet volgend en volstrekt congruent zijn met de grens van de Veilig-

heidsregio. Dat verband is er met het oog op het ontstaan van ernstige, grootschalige en ontwrich-

tende infectieziekten A zoals SARS en Ebola. De directeur publieke gezondheid van de GGD is opera-

tioneel verantwoordelijk voor de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de veiligheidsregio. 

Gebiedscongruentie is voorts bevorderlijk voor andere gemeenschappelijke regelingen op het gebied 

van veiligheid, de organisatie van de politie en de omgevingsdienst. 

De IPC begrijpt dat inhoudelijke congruentie gevolgd wordt door een organisatorische congruentie.  

 

De IPC vraagt wat de toetreding/uittreding van de nieuwe gemeente betekent voor de organisatie. 

Ook wordt gevraagd naar de eventuele financiële consequenties van uittreding en toetreding voor 

de GGD regio Utrecht 

De heer Eijbersen antwoordt dat de frictiekosten overzichtelijk zijn, mocht Vianen uittreden.  

De financiële consequenties, zowel bij toe- als uittreding, zullen waarschijnlijk meevallen onder de 

voorwaarde dat de medewerkers meegaan naar de GGD GR waarin Vijfheerenlanden gaat participe-

ren. Het zou overigens een goede zaak zijn wanneer Vianen bij de GGD regio Utrecht blijft, ook voor 

de robuustheid van de eigen bedrijfsvoering.  

De begroting GGD regio Utrecht bedraagt ca. € 40 miljoen en het aandeel van Vianen komt uit op € 

325.000,-. Mocht de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden toetreden, dan is daar een bedrag tussen de 

€ 1 en € 1,1 miljoen mee gemoeid. Mocht Vianen uittreden, dan zal er ook sprake zijn van enige te-

rugval in de rijksregelingen. 

De GGD regio Utrecht gaat er overigens wel van uit dat de kosten van ontvlechting (inhoudelijke en 

bedrijfsvoering) door de ontvangende partij wordt gedragen. 

 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng.  
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INTERPROVINCIALE COMMISSIE HERINDELING VIJFHEERENLANDEN 
 

IPC VERSLAG van het gesprek met bestuurders van de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) d.d. 14 

april 2016 in het provinciehuis van Utrecht, dit in het kader van de herindelingsprocedure van de ge-

meenten Leerdam, Vianen en Zederik met als doel de vorming van de nieuwe gemeente Vijfheeren-

landen per 1 januari 2018. 

 

Aanwezig: 

 

Namens de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU): 

 Frits Naafs, voorzitter Gemeenschappelijke Regeling  

 Jacco Post, directeur  

 Sander Jansen, AB-lid  

 

Namens de IPC: 

 Mariëtte Pennarts-Pouw, voorzitter   

 Rogier van der Sande, IPC-lid 

 Roel Wever, procesbegeleider IPC 

 Marcel de Prieëlle, beleidsadviseur provincie Zuid-Holland 

 Hans Versteeg, beleidsadviseur provincie Utrecht 

 Greet van Weerd, verslaglegging 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mevrouw Pennarts heet de aanwezigen welkom. Vervolgens licht zij de herindelingsprocedure en de 

planning nader toe. Afgesproken wordt dat de gespreksdeelnemers het (vertrouwelijke) conceptverslag 

van dit gesprek eerst ter correctie zullen ontvangen. De verslagen worden uiteindelijk onderdeel van het 

herindelingsontwerp dat ter inzage wordt gelegd en het vertrouwelijke karakter van dit verslag is vanaf 

dat moment niet meer van kracht. 

 

De IPC vraagt naar de samenwerking en de taken van de ODRU. 

De heer Post licht toe dat de ODRU een Gemeenschappelijke Regeling is van 15 gemeenten, inclusief 

Vianen, met name voor milieu en bouwen. De ODRU is een uitvoeringsorganisatie en een niet afge-

dwongen RUD, ontstaan uit een “welbegrepen eigenbelang shared service gedachte” van diverse mid-

delgrote en kleinere gemeenten. De organisatie is ontstaan uit een fusie van milieudiensten en heeft 

een breed takenpakket. De ODRU beschikt over de nodige expertise als het gaat om geluidsmetingen, 

ecologie, duurzaamheid en natuur en milieueducatie. Naast uitvoering op het gebied van Vergunning-

verlening en Handhaving vervult de ODRU bij gemeenten ook de functie van uitvoerder/advi-

seur/informatieverstrekker.  

 

Hoe beoordeelt de ODRU de voorgenomen samenwerking van Leerdam-Vianen-Zederik tot de nieuwe 

gemeente Vijfheerenlanden, mocht de nieuwe gemeente zich aansluiten bij de provincie Utrecht of bij 

de provincie Zuid-Holland? 
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De heer Naafs meent dat deze ontwikkeling de nieuwe gemeente met ca. 55.000 inwoners de nodige 

kansen biedt, zoals vergroting van bestuurlijke slagkracht. De ODRU vindt dit een positieve ontwikkeling. 

 

De heer Jansen memoreert dat Vijfheerenlanden zich in een landelijk gebied bevindt dat mooi aansluit 

bij de westkant van de stad Utrecht. Die aansluiting geeft kansen voor een integrale werkwijze. De ei-

genheid van gemeenten speelt uiteraard een rol in dergelijke fusies.  

De ODRU heeft een duidelijke koers uitgezet, nl. nabijheid en maatwerk, en speelt daarmee op een goe-

de manier in op de behoeften van gemeenten. Mocht de gemeente Vijfheerenlanden toetreden tot de 

ODRU, dan biedt dat vele kansen.  

Mocht Vianen uittreden, dan zou dat voor de ODRU een groot gemis zijn en dat zal zeker effect hebben 

op de bedrijfsvoering en de overhead. Vianen neemt jaarlijks ca. 5.500 uren van de ODRU af op een 

totaal van 140.000 uur (ca. 4,5%). 

 

De heer Post licht toe dat de ODRU en de omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid hebben uitgesproken dat, 

hoe de beweging van Vijfheerenlanden ook zal zijn, beide organisaties geen onnodige kosten willen ver-

oorzaken. Nagegaan zal worden hoe medewerkers kunnen worden overgeheveld van de ene naar de 

andere organisatie. Wel wordt het een complexe ontwarringsklus, omdat Vianen geen eigen gemeente-

ambtenaren meer heeft: bepaalde taken worden door ODRU-medewerkers in de gemeenten uitge-

voerd. 

Mocht Vianen vertrekken, dan moet rekening worden gehouden met het wegvallen van een deel van de 

overheaddekking en zal de personeelsformatie met ca. 4 fte moeten worden ingekrompen. Daar zal de 

nodige aandacht en zorg naar moeten uitgaan.  

 

De heer Post merkt op dat het uiteindelijk aan de raad van de nieuwe gemeente is om te besluiten wel-

ke taken in de Gemeenschappelijke Regeling worden belegd. Eén van de drie fusiegemeenten heeft 

uitvoerende taken op het gebied van ruimtelijke ordening belegd bij de Omgevingsdienst ZHZ. Twee 

gemeenten hebben daar hun milieutaken ondergebracht. De nieuwe gemeente is groter en robuuster 

van omvang en kan aan kwaliteitscriteria voldoen. Mogelijk heeft Vijfheerenlanden voldoende omvang 

om taken zelf te gaan uitvoeren en minder te gaan uitbesteden.  

De (kostbare) personele gevolgen, als gevolg van de provinciekeuze van de nieuwe gemeente, kunnen 

zich afspelen tussen omgevingsdiensten maar ook tussen gemeenten en omgevingsdiensten. Een en 

ander is nu nog niet bekend.  

 

De IPC vraagt of de ODRU gebonden is aan provinciegrenzen.  

De heer Post deelt mede dat de Wet VTH spreekt over gebiedscongruentie, echter, uitzonderingen lijken 

wel mogelijk te zijn mits dat kan worden aangetoond. De ODRU gaat voor zijn takenpakket uit van con-

gruentie, los van de formele kant van de zaak. Hij gaat ervan uit dat de nieuwe gemeente zich bij de 

ODRU of bij de omgevingsdienst ZHZ gaat aansluiten.  

 

De IPC vraagt hoe de ODRU aankijkt tegen de variant dat Vijfheerenlanden zich aansluit bij de provin-

cie Utrecht maar de omgevingsdienst bij ZHZ onderbrengt. 

De heer Post vindt de lijn tussen beleid en uitvoering van groot belang. De geschetste variant zal com-

plex worden, temeer daar er steeds meer behoefte is aan integraliteit in beleid en uitvoering. Dat vraagt 

om een goede afstemming tussen beleidsvorming en uitvoering; signalen vanuit de uitvoeringspraktijk 

moeten snel worden teruggekoppeld en omgekeerd.  
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De ODRU voert o.a. bouwtaken uit voor de gemeenten Montfoort en IJsselstein en dat heeft veel raak-

vlakken met het beleid. De ODRU wordt ook ingeschakeld bij de ontwikkeling van een gemeentelijke 

strategische visie op het buitengebied en bij de invulling van een bestemmingsplan. In die zin is loskop-

peling van beleid en uitvoering ingewikkeld, hoewel ook dat weer oplosbaar zal zijn.    

 

De IPC maakt in dit verband melding van een discussie met de VRU over de vraag of een veiligheidsregio 

altijd congruent moet zijn aan de provinciegrens of toch een meer logische bestuurlijke grens kan vol-

gen. 

 

De IPC vraagt of de ODRU over specifieke kennis moet gaan beschikken, wanneer een grote gemeente 

als Vijfheerenlanden tot de GR zou toetreden. 

De heer Post merkt op dat de toetreding van de nieuwe gemeente wat betreft kennis en expertise in de 

taakuitvoering geen bijzondere eisen aan de organisatie stelt. De Omgevingsdienst ZHZ voert voor Leer-

dam bouw- en VTH taken uit; de ODRU voert deze taken ook al uit voor enkele van haar gemeenten.  

Datzelfde geldt ook voor de Omgevingsdienst ZHZ; qua kennis en expertise zal de overkomst van Vianen 

geen verschil uitmaken.  

Wel is het zo dat de ODRU zich in de dienstverlening, gelet op het aspect ‘nabijheid’, behoorlijk oriën-

teert op de couleur locale van de deelnemende gemeenten. Het vraagt een investering om gemeenten 

en lokale verhoudingen ter plekke te leren kennen en dat staat lost van de kennis van het vakgebied of 

de wet- en regelgeving.  

 

De IPC vraagt of het plaatsen van ODRU-medewerkers bij gemeenten in feite een verlengd werkgever-

schap is of worden medewerkers met specifieke kennis vanuit de ODRU in de deelnemende gemeenten 

gestationeerd?  

De heer Post bevestigt dat laatste. De medewerkers moeten over kennis en kunde beschikken, in com-

binatie met kennis van lokale omstandigheden, maar tegelijkertijd moeten zij objectief afstand kunnen 

nemen. Dat is nodig omdat de omgevingsdienst distantie dient te hebben in de oordeelsvorming.  

 

De IPC begrijpt dat er voor die werkwijze wel een bepaalde omvang van de organisatie nodig is maar dat 

het uittreden van Vianen daar geen effect op heeft. 

Dat wordt door de heer Post bevestigd: daarvoor is het aandeel van Vianen te klein. Wel zal er in dat 

geval veel moeten worden uitgezocht, omdat (deel)taken over veel verschillende medewerkers zijn ver-

deeld. Overigens geldt dat ook voor de omgevingsdienst ZHZ, mocht Vijfheerenlanden zich bij Utrecht 

aansluiten. Het principe van “mens volgt werk” zal hier niet van toepassing zijn. Daarover moeten wel 

goede afspraken worden gemaakt. 

De IPC begrijpt dat het hier vooral een zorgvuldigheidsvraag betreft. Met de collega omgevingsdienst is 

afgesproken dat er zoveel mogelijk wordt geregeld zonder dat dit teveel publiek geld gaat kosten. Dit 

wordt door de ODRU bevestigd.  

 

De heer Naafs vraagt of de IPC ook een gesprek heeft met het Regionaal Historisch centrum, aangezien 

Vianen daar prominent in vertegenwoordigd is. 

De voorzitter antwoordt dat de IPC de keuze heeft gemaakt om met een aantal belangrijke samenwer-

kingsverbanden te spreken zoals de veiligheidsregio’s, de omgevingsdiensten, de U10 en de GR Alblas-

serwaard-Vijfheerenlanden. De IPC heeft geen gesprek gepland met de RHC.  
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De IPC vraagt naar de impact van de Omgevingswet op de ODRU. 

De heer Post antwoordt dat er eerst gewacht wordt op een aantal AMvB’s die nader invulling gaan ge-

ven aan de nieuwe Omgevingswet. De ODRU wil daarop in houding en gedrag tijdig gaan anticiperen. 

Het doel is mogelijkheden reeds aan de voorkant van het proces te realiseren, in gezamenlijkheid met 

burgers en bedrijven, in plaats van de meer afwachtende houding en rol van burgers die tot nog toe 

gebruikelijk was. De ODRU wil de integraliteit in de beleidspraktijk en uitvoering van gemeenten meer 

gaan waarborgen. Bekend is dat de procedures door de nieuwe wet aanzienlijk zullen worden bekort en 

dat vraagt het nodige van de samenwerking met partijen.  

De heer Jansen zet uiteen dat de ODRU zich, met het oog op de nieuwe wetgeving, in de voorbereiden-

de fase bevindt. Nu al wordt met gemeenten bezien waar een verbeterslag mogelijk is om straks de dia-

loog aan de voorkant te voeren in plaats van toetsing achteraf. 

 

De IPC vraagt naar het perspectief van de ODRU op langere termijn, gelet op het feit dat de provincie 

Utrecht twee omgevingsdiensten heeft. 

De heer Naafs antwoordt dat de twee omgevingsdiensten in de provincie Utrecht zich zo goed mogelijk 

voorbereiden op de toekomst. De beide diensten bevinden zich in één gebouw en dat is bevorderlijk 

voor de samenwerking. 

De heer Jansen merkt op dat is uitgesproken dat beide partijen wel klaar moeten zijn voor een fusie, 

mochten daartoe plannen worden ontwikkeld. Wel moet er voor de fusie tussen de twee omgevings-

diensten een ratio bestaan.  

 

 

 

De heer Post memoreert dat de provincie Utrecht 26 gemeenten heeft:  daarmee wordt een behoorlijke 

bestuurlijke drukte georganiseerd. Belangrijk is het om over de governance na te denken maar tegelij-

kertijd lijkt een fusie hem niet zinvol wanneer daartoe geen aanleiding bestaat. Een fusie tussen de om-

gevingsdiensten kan gestimuleerd worden door de komst van de Omgevingswet en door aansluiting van 

Vijfheerenlanden bij de provincie Utrecht. 

 

De heer Jansen licht vervolgens toe dat de ODRU in de afgelopen jaren een robuuste en efficiënte orga-

nisatie is geworden, die hoge kwaliteit levert. De organisatie kan veel opvangen en het is voor  de ODRU 

geen grote stap om aan de kwaliteitscriteria en de nieuwe wetgeving te voldoen. Daar wordt nu al op 

geanticipeerd, ook met een cultuuromslag in de organisatie.  

Tevens wordt er gewerkt aan groeiscenario’s over de opvang van de bouwtaken in gemeenten. 

Het is bekend dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening van de ODRU.   

 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en bijdragen.  
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INTERPROVINCIALE COMMISSIE HERINDELING VIJFHEERENLANDEN 
 

IPC VERSLAG van het gesprek met bestuurders van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Ge-

zondheid en Jeugdzorg Zuid-Holland-Zuid d.d. 14 april 2016 in het provinciehuis van Utrecht, dit in 

het kader van de herindelingsprocedure van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik met als 

doel de vorming van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden per 1 januari 2018. 

 

Aanwezig: 

 

Namens de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugdzorg (DGJ) Zuid-Holland-Zuid: 

 Mevrouw C.M.L. Lambrechts, voorzitter DB    

 De heer A. Wijten, directeur a.i.  

 

Namens de IPC: 

 Mariëtte Pennarts-Pouw, voorzitter   

 Rogier van der Sande, IPC-lid 

 Roel Wever, procesbegeleider IPC 

 Marcel de Prieëlle, beleidsadviseur provincie Zuid-Holland 

 Hans Versteeg, beleidsadviseur provincie Utrecht 

 Greet van Weerd, verslaglegging 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mevrouw Pennarts heet de aanwezigen welkom.  Vervolgens licht zij de herindelingsprocedure en de 

planning nader toe. Afgesproken wordt dat de gespreksdeelnemers het (vertrouwelijke) conceptver-

slag van dit gesprek eerst ter correctie zullen ontvangen. De verslagen worden uiteindelijk onderdeel 

van het herindelingsontwerp dat ter inzage wordt gelegd en het vertrouwelijke karakter van dit ver-

slag is vanaf dat moment niet meer van kracht. 

 

Aangezien mevrouw Lambrechts door verkeersopstoppingen wat later komt, wordt het gesprek eerst 

gestart met de heer Wijten.  

 

De IPC vraagt een toelichting op de organisatie van de Dienst Jeugd en Gezondheid (DJG) ZHZ.  

De heer Wijten licht toe dat de DJG eindverantwoordelijk is voor de jeugdgezondheidszorg maar de 

uitvoerende taken aan een consortium heeft uitbesteed, nl. Rivas en Careyn.  

De GGD is een kenniscentrum geworden op het gebied van publieke gezondheid. Het zou jammer zijn 

wanneer de jeugdgezondheidszorg van de GGD ontkoppeld zou worden, omdat daardoor veel infor-

matie over kinderen verloren zou gaan.  

De jeugdzorg is een redelijk zelfstandig onderdeel binnen de Gemeenschappelijke Regeling. De GR 

houdt zich o.a. bezig met de inkoop van jeugdzorg en de coördinatie van de jeugdteams. 

De DJG ZHZ bestaat uit de GGD, de inkoop jeugdzorg en de uitvoering van de leerplichtwet/ het voor-

tijdig schoolverlaten. Aan deze GR nemen 17 gemeenten uit ZHZ deel: in totaal gaat het om 480.000 

inwoners. Samengewerkt wordt er met de GGD Rotterdam-Rijnmond, de GGD Zeeland  en op een 

aantal vlakken met de GGD Midden West-Brabant. 
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Deze Gemeenschappelijke Regeling bestaat formeel sinds 2012. Twee jaar geleden had de dienst te 

kampen met bestuurlijke, organisatorische en financiële problemen maar die knelpunten zijn inmid-

dels opgelost.   

 

Hoe beoordeelt u de voorgenomen samenvoeging van Leerdam-Vianen-Zederik tot de nieuwe ge-

meente Vijfheerenlanden per 1 januari 2018?  

Het gaat hier om een bestuurlijke keuze en de DJG zal daarmee samenwerken, wat de provinciekeuze 

van de nieuwe gemeente ook gaat worden. De ontwikkelingen rond het ontstaan van de gemeente 

Vijfheerenlanden brengen het voortbestaan van de dienst niet in gevaar maar er zijn wel praktische 

vraagstukken die moeten worden opgelost. Het grondgebied van de GGD is volgens de Wet publieke 

gezondheid congruent aan het gebied van de Veiligheidsregio, bv. omdat de ambulancevoorziening 

ZHZ samenwerkt met de meldkamer van de Veiligheidsregio. Daar er sprake is van een gezamenlijke 

meldkamer, is het van groot belang dat hetzelfde gebied wordt bediend. Gebiedscongruentie is voor 

de DGJ belangrijker dan welk ander onderwerp dan ook. 

 

Mevrouw Lambrechts komt ter vergadering.  

 

Wat betekent de toetreding/uittreding van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden voor de DJZ en 

voor de dienstverlening? 

Zederik en Leerdam hebben gezamenlijk 35.000 inwoners, terwijl de GR DGJ ZHZ in totaliteit 480.000 

inwoners bedient.  

Aansluiting van de gemeente Vijfheerenlanden bij de DGJ ZHZ inclusief Vianen heeft geen grote ge-

volgen. Daarentegen heeft een mogelijk vertrek van Zederik en Leerdam uit de GR meer consequen-

ties, maar deze zijn wel overzienbaar. De financiële problemen vallen relatief mee: beide gemeenten 

dragen minder dan 10% bij aan de begroting van de GR. Wel zullen er afspraken over de frictiekosten 

moeten worden gemaakt.  

De organisatorische en praktische problemen zullen zeker aandacht vragen. De ambulancepost in het 

gebied (onderdeel van de GGD en gepositioneerd in Meerkerk) is dan bv. niet meer van de ambulan-

cevoorziening ZHZ en de vraag is hoe in dat geval voor dekking in het achterliggende gebied kan wor-

den gezorgd, bv. Giessenlanden en Molenwaard. Het elders inrichten van een ambulancepost is op te 

lossen.  

De GR DGJ ZHZ met 17 gemeenten is in drie subregio’s ingedeeld: Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, 

Drechtsteden en de Hoeksche Waard. Tussen die subregio’s bestaat een bepaald evenwicht, ook in 

aantallen inwoners. Op een aantal onderdelen wordt er in de dienstverlening maatwerk per gemeen-

te geleverd. Kan de aanpak niet regionaal worden ingezet, dan wordt het een aanpak per subregio. 

De Hoeksche Waard heeft een geheel eigen identiteit. Gaan Zederik en Leerdam uit die subregio 

vertrekken, dan wordt het evenwicht verstoord en blijven alleen Molenwaard, Giessenlanden en 

Gorinchem over. 

 

De IPC vraagt wat het concreet voor jongeren in het gebied betekent, mocht de DJG de zorg krijgen 

voor jongeren in Vianen. Wat betekent het indien de dienstverlening aan jongeren uit Leerdam en 

Zederik overgaat naar Utrecht? Hoe gaat de GR dan om met de overgang?  

Mevrouw Lambrechts memoreert dat tijdens de start van de serviceorganisatie met name Leerdam 

en Zederik geen voorstander waren van dienstverleningsovereenkomsten, maar juist mede eigenaar 
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wilden zijn. Dat wordt anders indien beide gemeenten in die zin geen verantwoordelijkheid meer 

hebben en slechts diensten gaan afnemen. 

  

De heer Wijten licht toe dat de GGD jeugdzorg inkoopt. Mochten Zederik en Leerdam naar Utrecht 

vertrekken, dan behoeft er door de DGJ minder zorg te worden ingekocht. De jeugdvrager zal zich bij 

een ander loket moeten melden maar dat behoeft z.i. niet als een overgangsprobleem te worden 

gedefinieerd.  

 

De IPC memoreert dat jongeren in jeugdzorg hechten aan vertrouwde contactpersonen. De DGJ is 

een serviceorganisatie met uitvoerende taken die deels elders zijn belegd. Hoe kunnen jongeren 

toch hun vertrouwde contactpersonen behouden? 

De heer Wijten staat op het standpunt dat de overgang zo soepel mogelijk voor de jongeren moet 

verlopen. Mocht Vijfheerenlanden kiezen voor aansluiting bij de provincie Utrecht, dan zou de DGJ 

nog steeds de inkoop van jeugdzorg voor de nieuwe gemeente kunnen blijven verzorgen.   

Met Rivas en Careijn zijn contracten afgesloten en zij voeren de jeugdzorgtaken van 0-21 jaar voor de 

DGJ uit; zij exploiteren ook de Centra voor Jeugd en Gezin. Overigens is er wel een verschil tussen 

jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg. Voor de jeugdzorg maakt de DGJ gebruik van een serviceorgani-

satie, bestaande uit eigen medewerkers, die de jeugdzorginkoop doen. Rivas en Careijn voeren de 

jeugdgezondheidszorg voor de DGJ uit. Ook kunnen taken op het gebied van de leerplicht voor ande-

re gemeenten dan de GR-gemeenten worden uitgevoerd. De insteek van de DGJ ZHZ is steeds dat de 

inwoners van gemeenten, waar ze zich ook in het land bevinden, zo optimaal mogelijk moeten wor-

den bediend.  

 

De IPC vraagt of de ambulancepost Meerkerk toch het achterland kan blijven bedienen, mocht de 

nieuwe gemeente naar de provincie Utrecht overgaan.  

De heer Wijten sluit zich bij die vraag aan, maar wijst erop dat de zorgverzekeraars en de wetgever 

daar anders over denken. De wet is leidend. In een Veiligheidsregio mag er maar één uitvoerder  voor 

de ambulancevoorziening worden aangesteld; er wordt slechts één vergunning afgegeven. Rekening 

moet worden gehouden met de ambulance aanrijtijden en de voorschriften van het RIVM wat betreft 

het dekkingsgebied in relatie tot de Veiligheidsregio. De RIVM houdt geen rekening met een ander 

gebied, dat logischerwijze bij het dekkingsgebied kan worden betrokken.  

 

De IPC begrijpt dat het nu niet mogelijk is dat Vianen een Utrechtse gemeente blijft en zich tegelij-

kertijd aansluit bij de regio ZHZ. De VRU heeft op dit vlak een casus aangereikt, aangezien er in de 

wet uitsluitend melding wordt gemaakt van samenvoeging van gemeenten maar er niet op provin-

ciegrenzen wordt ingegaan. Wellicht is er discussie mogelijk over de vraag of er mogelijkheden zijn 

de dienstverlening van de veiligheidsregio’s, en dus ook van de GGD’s, los te koppelen van provin-

ciegrenzen. Hoe kijkt de DGJ daar tegen aan?  

De heer Wijten vindt de provinciegrens in deze discussie inderdaad minder relevant. Voor de GGD is 

de grens van het werkingsgebied congruent aan de grens van de veiligheidsregio, en niet aan de pro-

vinciegrens. 

De voorzitter verduidelijkt dat de provinciegrens in Utrecht gelijk opgaat met de grens van de veilig-

heidsregio. In de provincie Zuid-Holland heeft men met vier veiligheidsregio’s te maken.  
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De heer Wijten verduidelijkt vervolgens dat een calamiteit provinciegrensoverstijgend kan zijn. Op 

grond van de wet moet in de structuur geregeld zijn hoe er bij grensoverschrijdende calamiteiten 

wordt gehandeld.  Hij illustreert een en ander met de calamiteit bij industriegebied Moerdijk. 

 

Hoe gaat de DGJ om met eventuele nadelen, bv. het kleiner worden van de organisatie? 

De heer Wijten laat weten dat er voor een zo praktisch mogelijke insteek zal worden gekozen. Als er 

tijd is om problemen op te lossen, dan moet dat op de langere duur gaan lukken. Indien minder ge-

meenten deelnemen aan een GR, dan zullen de kosten over minder partijen moeten worden ver-

deeld. Dat betekent dat de bijdragen van de individuele gemeenten gaan stijgen, immers, de organi-

satie kan dat zelf niet oplossen. De DGJ is één van de kleinere GGD’s met relatief veel vaste lasten. 

Als voorbeeld geeft hij aan dat de regio twee geneeskundig adviseurs voor gevaarlijke stoffen in 

dienst heeft, nodig voor de piketdienst. Het is niet mogelijk daarvan een kwart over te dragen.  

Tegelijkertijd acht hij de (financiële) problemen zeker oplosbaar, wanneer de organisatie 5 of 6 jaar 

de tijd krijgt om de financiële nadelen op te vangen, bv. afvloeiing personeel. Krijgt de organisatie die 

tijd, dan zal de overgang voor de dienstverlening geen grote gevolgen hebben.   

 

De IPC vraagt of Vianen, na toevoeging aan de regio ZHZ, kan worden bediend vanuit de ambulan-

cepost in Meerkerk. Zijn de aanrijtijden dan nog acceptabel? 

De heer Wijten antwoordt bevestigend. De post Meerkerk heeft nu nog enige overcapaciteit, dus 

wellicht is uitbreiding van de bezetting van de post Meerkerk niet eens nodig.  

 

Wat zijn de financiële consequenties van uittreding/toetreding voor uw organisatie? 

De heer Wijten licht toe dat zeer globaal (en informeel) is gekeken naar de omvang van de uittre-

dingskosten van Zederik en Leerdam uit de GR DGJ ZHZ. Uit berekeningen blijkt dat de kosten zich in 

grote lijnen bewegen tussen de € 2 en € 3,3 miljoen. Overigens zegt dit niet alles omdat ook andere 

componenten, zoals de factor tijd, in dit kader van belang zijn.   

 

De heer Wijten laat tot slot weten dat, hoe de gemeentelijke herindeling van Vianen, Zederik en 

Leerdam ook gaat uitpakken, de GR DJG ZHZ dat adequaat kan oplossen, mits daarvoor tijd en mid-

delen beschikbaar worden gesteld.  

De intreding van Vianen in de GR zal veel minder impact hebben dan een mogelijk vertrek van  Zede-

rik en Leerdam uit de GR.  

 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng.  
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IPC VERSLAG van het gesprek met bestuurders van de Omgevingsdienst 

Zuid-Holland Zuid d.d. 19 april 2016 in Stadskantoor van Dordrecht, dit in het 

kader van de herindelingsprocedure van de gemeenten Leerdam, Vianen en 

Zederik met als doel de vorming van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden 
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Aanwezig: 
 

Namens de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 

 De heer R. van der Linden plv. voorzitter DB 

 De heer D. Heijkoop  DB-lid 

 De heer R. Visser   directeur OZHZ 
 
Namens de IPC: 

 Mariëtte Pennarts-Pouw Voorzitter IPC 

 Rogier van der Sande  IPC-lid 

 Roel Wever   procesbegeleider IPC 

 Marcel de Prieëlle  beleidsadviseur provincie Zuid-Holland 

 Hans Versteeg   beleidsadviseur provincie Utrecht 

 K. Bruins   verslaglegging 

 

 

1. Opening 

 

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en geeft gelegenheid tot een voorstelronde. 

De IPC is bij de fusie van Vianen, Leerdam en Zederik betrokken, omdat deze gemeenten 

in twee provincies (Utrecht en Zuid Holland) liggen. Aan de hand van vijf toetsingscriteria 

wordt met alle belanghebbenden gesproken. De lijst met vragen is toegestuurd aan het DB 

van de Omgevingsdienst ZHZ. De antwoorden op deze vragen moeten bijdragen aan een 

ontwerpadvies dat rond de zomer 2016 afgerond zou moeten zijn. Het verslag van deze 

bijeenkomst blijft vertrouwelijk, totdat dit door de betrokken partijen is goedgekeurd. De 

goedgekeurde verslagen van de bijeenkomsten met de belanghebbenden zullen als bijlage 

bij het ontwerpadvies ter inzage worden gelegd. Vervolgens zal er nog een stuk met 

reacties van gemeenten volgen. Uiteindelijk zal dit resulteren in een advies aan BZK en de 

Eerste en Tweede Kamer die een uitspraak moeten doen over deze fusie. 

 

 

2. Vragenronde  

 

De heer Van der Linden licht toe dat Zuid-Holland Zuid een groot gebied is met veel 

subregionale belangen en inzichten. Het is begrijpelijk dat drie gemeenten die dicht bij 

elkaar liggen samen willen werken. Voor de goed functionerende en op alle terreinen goed 

presterende omgevingsdienst ZHZ is het echter lastig, als gemeenten uittreden.  

 

De heer Visser voegt toe dat als de gemeenten gaan fuseren en vervolgens de keuze 

wordt gemaakt om over te gaan naar de provincie Utrecht, niet alleen het gemeentelijk 

takenpakket overgaat. Er gaat ook een provinciaal deel over. Dit heeft ook betrekking op de 

andere omgevingsdiensten in Zuid-Holland. Bij de oprichting van de omgevingsdiensten 

zijn er taken toebedeeld aan de gemeenten. Door de fusie zal ongeveer 8 tot 10% 

capaciteit verdwijnen. Het is moeilijk om te bekijken wat er gebeurt als Vianen erbij zou 

komen, omdat dit afhankelijk is van het takenpakket dat wordt ingebracht. Leerdam heeft er 

voor gekozen om een breed takenpakket, waaronder Milieu en Bouw, bij de Omgevings-
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dienst ZHZ onder te brengen. De APV is opgehouden in afwachting van de uitkomsten van 

het fusietraject. Zederik heeft alleen de milieutaken ondergebracht. Tot op heden heeft 

Vianen in Utrecht alleen het minimale basistakenpakket ondergebracht. 

 

De heer Heijkoop merkt op dat er bij de OZHZ voor onder andere de bouwtaken sprake is 

van een flexibele schil voor de taken die weggaan en erbij komen. Op dit moment is dit een 

redelijk gezonde flexibele schil rond de vaste kern. Als gemeenten uittreden, dan moet dit 

worden opgevangen door de deelnemende gemeenten die achterblijven.  

 

De heer Visser beaamt de opmerking van de voorzitter dat het ook mogelijk is dat de drie 

gemeenten bij Zuid-Holland komen. Als de gemeenten Zederik en Leerdam vertrekken, 

dan heeft dit geen consequenties voor het voortbestaan van de OZHZ. Met betrekking tot 

de samenwerking in de Veiligheidsregio wordt er op dit moment gewerkt aan één 

gezamenlijke prioriteitsstelling op basis van de gezamenlijke risicoanalyse. De 

brandveiligheidstaken voor Leerdam worden uitgevoerd door de OZHZ. Leerdam heeft, 

vanwege de integraliteit, gekozen voor het brede takenpakket. Naar aanleiding van de 

vraag van de heer Van der Sande antwoordt de heer Visser dat er geen speciale afspraken 

zijn gemaakt. De afspraken die zijn gemaakt, liggen vast in de bijdrageverordening. In de 

afgelopen jaren heeft de dienst er een aantal efficiëntietaakstellingen bij gekregen. De 

organisatie is nu stabiel en productief. Als er gemeenten uittreden, dan kan dat wel worden 

opgevangen, maar heeft dat wel een negatieve invloed op de organisatieontwikkeling. 

Na overleg tussen de omgevingsdiensten van Zuid-Holland Zuid en Utrecht is de 

bereidheid uitgesproken, om personeel van elkaar over te nemen ten behoeve van het 

terugdringen van de kosten en het voorkomen van ongewenste consequenties voor het 

personeel. Basale kosten, zoals overhead- en ICT-kosten kunnen echter niet worden 

overgenomen, waardoor er sprake is van een kleine afname van de ontwikkelcapaciteit. 

Mogelijk met uitzondering van de glasfabriek in Leerdam (geen BRZO-bedrijf) is er geen 

specialistische kennis nodig waarover de Omgevingsdiensten in Utrecht niet zouden 

beschikken. 

De OZHZ is bijna even oud, als de DCMR. Binnen de toenmalige Milieudienst ZHZ werkten 

veel gemeenten samen. Hieruit is onder voorzitterschap van voormalig gedeputeerde Van 

Heijningen de eerste omgevingsdienst van Nederland voortgekomen. Dit heeft ertoe geleid 

dat in deze regio vrij snel een nieuwe organisatie heeft opgezet, waarbij de Milieudienst 

ZHZ haar taken heeft ingebracht. De OZHZ is robuust met betrekking tot de omvang en de 

kwaliteitscriteria die gelden, is financieel gezond en heeft een breed takenpakket. 

Het verzorgingsgebied van de OZHZ bestaat uit nu nog 17 gemeenten. In het verzorgings-

gebied zijn 10.000 tot 11.000 bedrijven gevestigd. De OZHZ heeft 220 vaste medewerkers. 

Daarnaast wordt in de flexibele schil ongeveer 30 fte regelmatig ingehuurd. De omzet 

bevindt zich iets boven € 20 miljoen. Leerdam is, met name door de bouwtaken, een grote 

afnemer van diensten. Dordrecht is na de provincie de grootste afnemer. Als een gemeente 

de bouwtaken heeft ingebracht, dan maken deze meestal tweederde van het totale 

takenpakket en het financiële belang uit, waardoor in de huidige constructie, vanwege de 

toename van het bedrijfsmatig risico, ook de zeggenschap toeneemt. Dit is op deze manier 

vormgegeven, omdat indien er bij de Omgevingsdienst een tekort zou ontstaan, deze naar 

rato door de deelnemende gemeenten moet worden aangevuld. 

De heer Visser beaamt dat de regio zich gedeeltelijk kenmerkt door het maritieme karakter. 

Het gebied heeft echter naast een industrieel karakter (maritieme en chemische industrie), 

ook een stedelijk en een plattelandsgezicht. Zo is ook een groot gedeelte van de Hoeksche 

Waard georiënteerd op het platteland. Dit ziet men in de taak- en kennisvelden nadrukkelijk 

terugkomen in de organisatie. Als bijzondere taak voert de OZHZ de groene hand-

havingstaken voor de hele provincie Zuid-Holland uit. De vergunningverleningstaken 

worden uitgevoerd door de Omgevingsdienst Haaglanden. De OZHZ voert de controle uit. 

De controle van de zwemwaterkwaliteit wordt uitgevoerd door de Omgevingsdienst 

Midden-Holland. Hierdoor raakt de uittreding van vooral Leerdam dus ook de 
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Omgevingsdienst Midden Holland. Bij de beoordeling van de impact is alleen gekeken naar 

de consequenties voor de OZHZ. Met betrekking tot de impact is voor Zederik het 

plattelandskarakter en voor Leerdam het stedelijk karakter meer van belang. 

Naar aanleiding van de vraag over het belang van de gebiedscongruentie antwoordt de 

heer Visser dat onder andere in het kader van prioriteitsstelling en informatie-uitwisseling 

(persoonlijke) contacten worden onderhouden met de Veiligheidsregio en de Politie.  

In een brief aan de besturen van Leerdam en Zederik is aangegeven dat geleidelijke 

uittreding geen optie is. Anderzijds is wel aangegeven dat de OZHZ wil meewerken aan de 

mogelijkheid om door middel van overheveling van personeel de kosten te verminderen. 

Het is moeilijk, om taken uit te voeren voor gemeenten die niet in het bestuur van de 

Omgevingsdienst zitten. Volgens de heer Visser is het, onder andere vanwege de kosten 

die voor de inhuur van personeel moeten worden gemaakt en de bestuurlijke verhoudingen 

en contacten, beter om de overgang in één keer te laten plaatsvinden. Het moet helder zijn 

bij welke omgevingsdienst men voor een bepaald dossier moet zijn. De overgang in één 

keer moet voor zowel de basis-, als de plustaken gelden, omdat er voor de 

bouwregelgeving sprake is van integrale vergunningverlening. Destijds zijn er bij de 

overname van de bouwtaken afspraken gemaakt over de overhead (mn gebouw en ict) die 

in Leerdam achter is gebleven. De OZHZ heeft de overhead minder snel opgebouwd. De 

financiële besparing is in de vorm van een afnemende financiële tegemoetkoming ingezet 

ten behoeve van Leerdam. Op het moment dat Zederik en Leerdam over zouden gaan 

naar Utrecht, hoeft de bestaande overhead van de Utrechtse omgevingsdiensten niet direct 

te worden uitgebreid. De gerealiseerde besparing kan worden ingebracht om de kosten te 

dekken. Indien Vianen naar Zuid Holland overgaat, geldt dit andersom.  

 

De heer Heijkoop voegt toe dat is geconstateerd dat de gemeentebesturen van Zederik en 

Leerdam de frictiekosten enigszins makkelijk opvatten en de discussie hierover ontwijken. 

In het rapport over de fusie wordt aangegeven dat de overgang kostenneutraal kan 

plaatsvinden. Hierbij wordt verwezen naar de wet Arhi. Deze discussie wordt ook gevoerd 

door de omgevingsdiensten van ZHZ en Utrecht. Bij de verantwoordelijkheid voor de 

kosten wordt het principe gehanteerd dat de veroorzaker de restpost moet betalen. 

Vervolgens ligt er de gezamenlijke opgave om de gevolgen hiervan zoveel mogelijk te 

mitigeren. Voor de kosten voor uittreding gaat de OZHZ uit van drie keer de jaaromzet. Er 

zijn geen specifieke kosten voor toetreding; men hoeft zich niet in te kopen.  

Naar aanleiding van de mededeling van de heer Versteeg dat inmiddels een besluit tot 

voorwaardelijke opzegging is genomen antwoordt de heer Visser dat er nog geen 

opzegging is ontvangen. 

 

De heer Heijkoop bevestigt dat de gemeentebesturen door het bestuur schriftelijk zijn 

geïnformeerd dat kostenneutraliteit in de praktijk niet realistisch zal blijken te zijn. In deze 

brief is uitgegaan van actuele aannames gebaseerd op de uittredingsregeling. 

 

De heer Visser merkt op dat, indien de nieuwe gemeente de bouwtaken zelf gaat uitvoeren, 

hierover het gesprek zal moeten worden aangegaan met de gemeente  over de overname 

van personeel. 

 

Mevrouw Pennarts antwoordt desgevraagd door de heer Heijkoop dat de planning voor het 

proces nog niet helemaal zeker is, maar dat het aanvankelijk de bedoeling was, om dit af te 

ronden voor de zomer 2016. Spreekster zegt toe het DB hierover te zullen informeren. 

 

 

3.  Sluiting 

 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de bijeenkomst.  
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INTERPROVINCIALE COMMISSIE HERINDELING VIJFHEERENLANDEN 

 

IPC VERSLAG van het gesprek met bestuurders van de Veiligheidsregio Zuid-

Holland Zuid d.d. 19 april 2016 in het Stadskantoor te Dordrecht, dit in het 
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 De heer K. Tigelaar  DB-lid 

 De heer G. Veldhuijzen DB-lid 

 De heer C.H.W.M. Post directeur Veiligheidsregio VZHZ 
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 Mariëtte Pennarts-Pouw Voorzitter IPC 

 Rogier van der Sande  IPC-lid 
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 Marcel de Prieëlle  beleidsadviseur provincie Zuid-Holland 

 Hans Versteeg   beleidsadviseur provincie Utrecht 
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1. Opening 

 

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en geeft gelegenheid tot een voorstelronde.  

De IPC is bij de fusie van Vianen, Leerdam en Zederik betrokken, omdat deze gemeenten 

in twee provincies (Utrecht en Zuid Holland) liggen. Aan de hand van vijf toetsingscriteria 

wordt met de belanghebbende partijen gesproken, waarna een advies zal worden 

geformuleerd aan de Eerste en Tweede Kamer. Hiervoor is een lijst met vragen aan het DB 

van de Veiligheidsregio ZHZ toegestuurd. Deze vragenlijst heeft geleid tot deze 

bijeen¬komst, waarvan een verslag zal worden gemaakt. Het verslag zal als bijlage aan het 

ontwerpadvies worden toegevoegd.  

 

 

2. Vragenronde  

 

De heer Brok licht toe dat is geconstateerd dat het eigenaarschap van de veiligheidsregio 

in de recente vergadering van het Algemeen Bestuur niet door ieder lid als zodanig ten 

toon gespreid wordt. De leden uit Zederik en Leerdam zijn bezig met een proces dat zo 

mogelijk zonder obstakels moet verlopen. Belanghebbenden, waaronder de voorzitter van 

de veiligheidsregio, die kritische vragen stellen om het proces ordentelijk te laten verlopen, 

worden door deze twee leden ogenschijnlijk als barrière ervaren. Dit heeft tot gevolg dat de 

wrevel rond deze casus niet afneemt. Dit behoeft echter geen beletsel voor de verdere 

discussie te zijn en is in het Algemeen Bestuur constructief besproken. In het Algemeen 

Bestuur is een notitie over de insteek van het Dagelijks Bestuur in dit gesprek ter 

kennisname neergelegd.  

 

Het Dagelijks Bestuur staat positief tegenover de voorgenomen herindeling. De heer Brok 

acht het positief dat een aantal gemeenteraden hun verantwoordelijkheid nemen. Dit had 

mogelijk al eerder moeten gebeuren. Het desbetreffende deel van Zuid-Holland Zuid en 

Utrecht vraagt om een adequate bestuurlijke aanpak. De sociaal-maatschappelijke 
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problemen zijn in die gemeenten dermate groot dat het complimenten verdient dat het 

initiatief is genomen om tot een herindeling te komen. Spreker is van mening dat het 

minder verstandig is geweest bij de raadsbesluitvorming betreffende de voorgenomen 

bestuurlijke fusie tegelijk de discussie over de provinciekeuze te betrekken, waardoor de 

discussie hieromtrent onder druk is gezet. De Veiligheidsregio ZHZ is, volgens de laatste 

Staat van de Rampenbestrijding
1
, één van de best functionerende veiligheidsregio’s van 

Nederland met 470.000 inwoners in 17 gemeenten. De transitie dient plaats te vinden op 

een dusdanige wijze dat dit geen financieel nadeel oplevert voor de overige gemeenten in 

de Veiligheidsregio ZHZ. De Veiligheidsregio ZHZ heeft een zeer hoog 

veiligheidsrisicoprofiel, omdat nergens anders zoveel buis-, water-, weg- en 

spoorverbindingen cumuleren in het risicoprofiel. Het is van belang dat voor dit gebied de 

veiligheid in de toekomst wordt gegarandeerd. In die zin wordt van alle leden en 

gemeenten een eigenaarschap verwacht. 

 

Mevrouw Pennarts heeft begrip voor de irritatie over het mentale afscheid dat door de twee 

gemeenten lijkt te zijn genomen. Er zijn bedragen genoemd voor de kosten van het vertrek, 

waarvan niet duidelijk is of dit globale schattingen waren of dat dit reële kosten zijn. Deze 

bedragen hebben voor druk op de discussie over het voornemen van de twee betrokken 

gemeenten gezorgd. Het is mogelijk dat er één gemeente bijkomt of dat er twee 

gemeenten vertrekken. 

 

De heer Brok stelt dat het duurder is, als er twee gemeenten weggaan, dan wanneer er 

één gemeente bijkomt. Hierover zijn harde cijfers beschikbaar. 

 

De heer Tigelaar voegt toe dat de uittreding uit een gemeenschappelijke regeling altijd 

frictiekosten met zich meebrengt. Hiervoor is een berekening gemaakt. Voor de 

Veiligheidsregio ZHZ met 17 gemeenten betekent dit dat de uittreding van twee gemeenten 

van invloed is op de financiële middelen. De financiële huishouding is goed op orde, maar 

er is geen grote reserve. Het DB stelt zich op het standpunt dat de rest van de regio geen 

financieel nadeel mag ervaren door het uittreden van Zederik en Leerdam. De hoogte van 

de bedragen en de gevolgen moet helder worden gecommuniceerd. 

 

De heer Post antwoordt op een vraag van de heer Van der Sande dat er op twee 

momenten een berekening is gemaakt van de mogelijke frictiekosten. Ten eerste is direct 

na de eerste signalen over de herindeling, in november/december 2015 door BMC 

berekeningen voor een eerste beoordeling zijn gemaakt. De huidige bijdrage van de twee 

gemeenten is in totaal € 2,7 miljoen. De directe basisbrandweerkosten bedroegen € 1,3 

mln, waarmee de frictiekosten circa € 1,4 mln. per jaar zouden bedragen, hetgeen bij 

overbrugging van 5 jaar een contante waarde geeft van € 6,8 mln. Deze methode is wel de 

indirecte methode genoemd. 

In het voorjaar van 2016 zijn opnieuw berekeningen gemaakt volgens de directe methode. 

Middels deze methode is bezien welke kosten die niet meer worden gedekt als er 34.000 

inwoners uit de regio vertrekken. Volgens de berekening zou jaarlijks € 1,7 miljoen 

daadwerkelijk aan dekking worden gemist. Vervolgens is beoordeeld in welk mate dit 

draagbaar is binnen de context van de Veiligheidsregio ZHZ, gezien het huidige 

risicoprofiel. Met behulp van een aantal jaarschijven is inzichtelijk gemaakt dat dit in een 

periode van 3 tot 8 jaar weer zou kunnen worden omgebogen. Dit kan worden 

teruggevonden in de rapportage die ter kennisname onder de aandacht van het Algemeen 

Bestuur is gebracht en aan de IPC is toegestuurd. 

 

Zederik en Leerdam zijn, volgens de heer Brok, van mening dat de kostenaspecten tot het 

sluitstuk van de discussie behoren en dat deze door middel van een verrekening zou 
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kunnen worden opgelost. De gemeentebesturen van Zederik en Leerdam zijn er op grond 

van een toezegging van overtuigd dat de provincie Utrecht of de rijksoverheid bereid is een 

eventueel deficit te betalen. Deze overtuiging wordt niet gedeeld door het DB van de VZHZ.  

 

De heer Veldhuijzen voegt toe dat de gemeentebesturen van Zederik en Leerdam zich er 

op beroepen dat er in de wet Arhi bepalingen staan die boven de uittreedregelingen voor 

gemeenschappelijke regelingen uitgaan.  

 

De heer Post merkt op dat in de voorbereiding meerdere keren is gesproken met de heer 

Bos van de Veiligheidsregio Utrecht over het minimaliseren van de desintegratiekosten met 

betrekking tot bijvoorbeeld overdracht van personeel en van materieel en operationele 

afspraken. De directies van de veiligheidsregio’s zullen samen maximale inspanning 

leveren om deze kosten zoveel mogelijk te beperken.  

Naar aanleiding van de vraag van de heer Van der Sande antwoordt de heer Post dat er 

een groot impactverschil is tussen een verlaging met 34.000 inwoners of een verhoging 

met 20.000 inwoners. De desintegratiekosten gaan niet dienovereenkomstig omhoog als er 

34.000 inwoners bijkomen: zo zullen de kosten van gebouwen en directie bijvoorbeeld niet 

rechtevenredig stijgen. Als de inwonersbijdrage van een andere gemeente wordt gebruikt 

voor een berekening voor Vianen dan blijft er € 2 per inwoner in de regio ZHZ over. Voor 

480.000 inwoners levert dit ongeveer € 1 miljoen op.  

 

Verder moet, volgens de heer Veldhuijzen, in ogenschouw worden genomen dat de 

Veiligheidsregio Utrecht al verder is met de harmonisatie van de gemeentelijke bijdrage. In 

Zuid-Holland Zuid betalen de plattelandsgemeenten een relatief hoge bijdrage. In 2017 zal 

een voorstel in het Algemeen Bestuur VRZHZ worden behandeld om te komen tot een 

mogelijk andere kostenverdeling over de deelnemende gemeenten. In het oorspronkelijk 

rapport van Code Samen van de betrokken gemeenten is de berekening opgenomen dat 

Zuid-Holland Zuid € 300.000 duurder is. In deze berekening zijn de kosten van Leerdam en 

Vianen vergeleken. In Zuid-Holland Zuid betalen de gemeenten de historische kosten. 

Deze zijn in plattelandsgemeenten hoger, dan in stedelijke gemeenten. 

 

Naar aanleiding van de vraag over de operationele en inhoudelijke consequenties van het 

vertrek van twee gemeenten of de overkomst van één gemeente antwoordt de heer Brok 

dat er ten aanzien van het veiligheidsrisicoprofiel sprake is van een homogeen gebied met 

een cumulatie van weg, water, buis en spoor. Als daar een deel van verdwijnt, dan is dat 

lastig. Ook het verdwijnen van een deel van het politiedistrict zal los van de veiligheid in de 

discussie met betrekking tot de Evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart problemen 

opleveren. Spreker kan niet voorzien of dit kwaliteitsvermindering zal opleveren. 

 

De heer Post merkt op dat hoog water één van de grootste risico’s van het gebied is. Dat 

geldt ook voor de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden welke gezamenlijk in dijkring 16 

liggen. Het verder doorsnijden van dijkring 16 over twee veiligheidsregio’s, betekent niet 

dat het coördinatieprobleem groter wordt. Het komt vaker voor dat twee veiligheidsregio’s 

binnen één dijkring liggen. Spreker noemt dijkring 14, waarbinnen vijf veiligheidsregio’s en 

zeven waterschappen moeten samenwerken. In het rapport is hierover een citaat van 

dijkgraaf Bleker opgenomen. Als er een greenfield-benadering zou worden toegepast dan 

zou het, gezien de coherentie van een dijkring, beter zijn, als deze met betrekking tot de 

crisisbeheersing in een door één bestuur aangestuurd gebied zou vallen. 

In deze nieuwe gemeente is geen identificeerbaar zwaar risico aanwezig dat doorweegt in 

het regionaal risicoprofiel. De A27 ligt wel in dit gebied. De inrichting voor de operationele 

hulpverleningsvoertuigen staat in Meerkerk. Indien Meerkerk na de herindeling in Utrecht 

komt te liggen, dan zullen hierover afspraken moeten worden gemaakt. Andersom geldt 

hetzelfde voor hulpverleningsvoertuigen in Nieuwegein, als de nieuwe gemeente onder 

Zuid-Holland zou komen te vallen. Wettelijk is vastgelegd dat de buitengrenzen van de 
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politie-eenheden en de GGD’s congruent zijn met elkaar. Aan de congruentie van het 

werkgebied zal aandacht moeten worden besteed bij de herindeling. Het is nog niet 

wettelijk vastgelegd dat dit ook aan moet sluiten bij het werkgebied van de 

omgevingsdiensten, maar het is wel gebruik dat men rekening houdt met de samenwerking 

met deze dienst gezien de nieuwe Wet Omgevingsrecht. 

 

Naar aanleiding van de bereidheid die Leerdam en Zederik hebben getoond om na een 

eventuele provinciale correctie de mogelijkheid te onderzoeken of de nieuwe gemeente bij 

de Veiligheidsregio ZHZ kan blijven, licht de heer Brok toe dat het bestuur van de 

Veiligheidsregio ZHZ zich voor deze mogelijkheid ontvankelijk heeft verklaard. Hierover 

heeft overleg met de collega van Vianen plaatsgevonden. De discussie hierover is nog niet 

afgerond, maar is een interessante ‘tussenoplossing’, die niet op wettelijke belemmeringen 

stuit. 

 

Volgens de heer Van der Sande zien ook andere gesprekspartners van de IPC dit 

onderwerp als een casus die bij de rijksoverheid op de agenda moet worden gezet, omdat 

deze situatie in de toekomst vaker zal gaan voorkomen. 

 

De heer Brok weerspreekt dat de Veiligheidsregio ZHZ een kleine veiligheidsregio zou 

worden en mogelijk geen bestaansrecht meer zou hebben, als Leerdam en Zederik zouden 

uittreden. De Veiligheidsregio ZHZ zou landelijk zelfs niet tot de kleinste drie 

veiligheidsregio’s behoren. Zuid-Holland Zuid werkt samen met de veiligheidsregio’s 

Zeeland, Midden West Brabant en Rotterdam Rijnmond. Op grond van de uitgegeven 

benchmark behoort de Veiligheidsregio ZHZ in kwalitatief opzicht tot de top drie van 

Nederland. In de toekomst zal de samenwerking met de andere drie veiligheidsregio’s 

blijven, ongeacht of de regio groter of kleiner wordt. Van de zijde van het rijk is geen fusie 

voorzien. Binnen het bestuur van de VRZHZ is gezegd dat de toekomstoriëntatie louter met 

vier veiligheidsregio’s en niet met twee zal plaatsvinden. 

 

De heer Post licht toe dat de samenwerking met de drie andere veiligheidsregio’s zich 

oriënteert op een driedeling: industriële veiligheid, spoorveiligheid en bedrijfsvoering 

(bijvoorbeeld het delen van kennissystemen,kostenvergelijkingen, ict en personeel door 

mobiliteit). 

 

De samenwerking in de zuidwestelijke delta met de veiligheidsregio Midden West Brabant 

is, vanwege de aanwezigheid van het petrochemische cluster Moerdijk zeer belangrijk. 

Op grond van het risicoprofiel van Leerdam en Zederik is er geen specifieke kennis 

noodzakelijk. De glasfabriek in Leerdam heeft een verhoogd brandrisico.  

 

De heer Tigelaar merkt met betrekking tot de dijkring op dat Vianen ervaring heeft om op te 

treden bij hoogwater door de gezamenlijke oefeningen die hebben plaatsgevonden. De 

congruentie in de gebieden van de veiligheidsregio, de politie, de GGD en alle diensten die 

moeten samenwerken in de veiligheidsketen is van cruciaal belang. 

Mede door het water en het overstromingsrisico is het veiligheids¬risicoprofiel van Utrecht 

anders dan het veiligheidsrisicoprofiel van Zuid-Holland Zuid.  

 

Naar aanleiding van de vraag of de uitwisseling van personeel in de berekeningen van de 

kosten is opgenomen antwoordt de heer Post dat er vanuit de twee directies van de 

veiligheidsregio’s maximale bereidheid is om personeel over te dragen. Dit is opgenomen 

in het berekende bedrag van € 1,2 miljoen. 

 

De heer Veldhuijzen stelt dat, als men de Veiligheidsregio ZHZ beschouwt zonder 

Vijfheerenlanden en de politie hierin wordt betrokken, er sprake zal zijn van wezenlijk 

andere logistieke verhoudingen en er een verschuiving van het zwaartepunt naar het 
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Westen zal plaatsvinden. Daardoor zal ook de institutionele werkgelegenheid naar het 

Westen verschuiven. Dit heeft ook consequenties voor aanrijtijden en de kosten. De heer 

Veldhuijzen veronderstelt dat de ambulancepost in Meerkerk niet voor Zuid-Holland Zuid 

zal blijven rijden. Hiervoor zal een oplossing moeten worden gevonden. Voor Utrecht zijn 

de consequenties minder zwaar, als Vianen zou uittreden. 

Dijkgraaf Bleker heeft zijn voorkeur uitgesproken voor het bijeen houden van de dijkring. 

Daarnaast is gesproken met de eenheidsleiding van Rijnmond en Zuid-Holland Zuid (de 

heer Paauw) die heeft aangegeven dat het verdwijnen van 34.000 inwoners (8%) uit de 

regio meer impact zal hebben dan dat er 20.000 inwoners (3%) uit de regio Utrecht 

overgaan naar Zuid-Holland Zuid. In de aan het Algemeen Bestuur VRZHZ aangeboden 

rapport is de met de eenheidsleiding afgestemde tekst opgenomen dat de Eenheidsleiding 

Rotterdam van mening is dat de voorkeur dient uit te gaan naar een keuze die met 

betrekking tot bedrijfsvoering en getalsmatigheid de minste impact heeft op de politie-

eenheden.  

Naar aanleiding van de vraag van de heer Versteeg of de ligging van een dijkring de 

benadering zou kunnen zijn voor een nieuwe indeling van veiligheidsregio’s antwoordt de 

heer Veldhuijzen dat de dijkring ook door gemeenten heengaat, zoals dat in Gorinchem het 

geval is. 

De heer Post wijst erop dat niet iedere dijkring vergelijkbaar is. Dijkring 16 is een dijkring 

met een hoog risico en een hoge impact, als er een doorbraak zou zijn.  

De heer Veldhuijzen voegt toe dat de Krimpenerwaard, Vijfheerenlanden en het eiland van 

Dordrecht de plekken zijn, waar de invloed van de zee en de rivier zodanig bij elkaar komt 

dat het opkomende water van zee en hoog water in de rivier tot grote problemen kan 

leiden. De kans dat dit tegelijkertijd plaatsvindt, komt weinig voor, maar als de 

Maaslandkering dicht moet, vanwege een opkomende zee en er is ook een hoge 

waterstand in de rivier, dan leidt dit tot zeer ernstige problemen in dit gebied. 

De heer Brok herhaalt dat er waardering is voor het initiatief dat een aantal gemeenten 

heeft genomen om tot samenwerking te komen. Indien Vianen tot Zuid-Holland Zuid zou 

toetreden, dan zou dit betekenen dat deze met 54.000 inwoners de tweede gemeente in 

deze veiligheidsregio zou worden. De heer Brok geeft aan dat zal worden meegewerkt aan 

alles dat deze samenwerking kan bevorderen, hetgeen tevens de mogelijkheid van een 

zetel in het Dagelijks Bestuur kan inhouden. 

3. Sluiting

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de bijeenkomst. 
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INTERPROVINCIALE COMMISSIE HERINDELING VIJFHEERENLANDEN 
 

IPC VERSLAG van het gesprek met bestuurders van de Gemeenschappelijke Regeling PAUW bedrij-

ven d.d. 23 maart 2016 in het provinciehuis van Utrecht, dit in het kader van de herindelingsproce-

dure van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik met als doel de vorming van de nieuwe ge-

meente Vijfheerenlanden per 1 januari 2018 

 

Aanwezig: 

Namens de Gemeenschappelijke Regeling PAUW bedrijven: 

 Vital van der Horst, voorzitter Dagelijks Bestuur 

 Johan van Everdingen, lid van het Dagelijks Bestuur 

 Els Uijting, algemeen directeur  

 

Namens de IPC: 

 Mariëtte Pennarts-Pouw, voorzitter IPC 

 Adri Bom-Lemstra, IPC-lid 

 Roel Wever, procesbegeleider IPC 

 Marcel de Prieelle, beleidsadviseur provincie Zuid-Holland 

 Hans Versteeg, beleidsadviseur provincie Utrecht 

 Greet van Weerd, verslaglegging 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mevrouw Pennarts heet de aanwezigen welkom en licht het proces en de planning van de herinde-

lingsprocedure toe 

Afgesproken wordt dat PAUW het (vertrouwelijke) conceptverslag van dit gesprek eerst ter correctie 

zal ontvangen; dit verslag wordt op verzoek PAUW naar mevrouw Uijting gezonden. De verslagen 

worden uiteindelijk onderdeel van het herindelingadvies en het vertrouwelijke karakter van dit ver-

slag is vanaf dat moment niet meer van kracht.   

 

De gespreksdeelnemers stellen zich voor.  

 De heer Van der Horst is wethouder Stichtse Vecht.  

 De heer Van Everdingen is wethouder van de gemeente Lopik. Daarvoor was hij wethouder 

in Nieuwegein en Oudewater en daardoor heeft hij een goed beeld van het gebied.  

 Mevrouw  Uijting is algemeen directeur van PAUW, een sociaal werkbedrijf voor ca. 750 me-

dewerkers. PAUW organiseert werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de ar-

beidsmarkt, hetzij met een SW-indicatie, een Wajong- of bijstanduitkering. PAUW heeft in de 

eigen arbeidsmarktregio (en ook daarbuiten) contacten met ca. 2000 werkgevers. Vianen is 

met Lopik, Nieuwegein, De Ronde Venen, Stichtse Vecht en IJsselstein één van de zes ge-

meenten die deelnemen aan de Gemeenschappelijke Regeling.   

 

Hoe beoordeelt PAUW de voorgenomen samenvoeging van Leerdam-Vianen-Zederik tot de nieuwe 

gemeente Vijfheerenlanden per 1 januari 2018? Wat zijn daarvan de gevolgen voor PAUW en de 

samenwerkingsrelatie in de regio? 
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De heer Van Everdingen deelt mede dat PAUW waardering heeft voor de fusie van de drie gemeen-

ten, immers, het betreft hier een democratisch proces dat van onderop vorm krijgt. De colleges van 

B&W van de betrokken gemeenten hebben een unanieme keuze gemaakt terwijl driekwart van de 

gemeenteraden voorkeur heeft voor aansluiting bij de provincie Utrecht. Aan zo’n logisch proces kan 

niet voorbij worden gegaan. De provinciekeuze kan consequenties hebben voor de gemeenschappe-

lijke regelingen inzake GGD en de Veiligheidsregio, daar deze aan provinciegrenzen gebonden zijn. 

Dat is voor de overige gemeenschappelijke regelingen geen wetmatigheid. 

PAUW bedient een groot deel van Utrecht aan de zuidkant en richting Stichtse Vecht en Ronde Ve-

nen en bestrijkt daarmee de as Utrecht-Eindhoven. Over de provinciegrens heen is er weinig samen-

werking; feitelijk houdt dat bij Vianen op. Het gaat hier echter om de spil van het land (A27, A2 en 

A15) en ook over provinciegrenzen heen zou er dienaangaande meer samenwerking en synergie 

kunnen worden gecreëerd. PAUW gebruikt de gehele arbeidsmarktregio voor matching tussen werk-

aanbod en werkzoekenden uit de eerdergenoemde doelgroepen. Enige schaal is een belangrijke suc-

cesfactor. Wat de heer Van Everdingen betreft is het logisch de economische lijn, die er al ligt, door 

te trekken. Zo ontstaat er meer balans tussen het landelijk en het stedelijk gebied en dat wordt ver-

sterkt door de komst van Vijfheerenlanden naar Utrecht. Leerdam en Vianen hebben (maak)industrie 

maar voor het overige komt het werkaanbod vooral uit het veelal agrarisch gebied. Nieuwegein biedt 

weer andersoortig werk aan, terwijl het werk in Lopik en IJsselstein weer een ander karakter heeft. 

Die variëteit biedt werkzoekenden uit Zederik, Leerdam en Vianen de kans om ook op andere mark-

ten te opereren.  

 

Mevrouw Uijting licht vervolgens toe dat Avres de kleinste arbeidsmarktregio van Nederland heeft. 

Het sociale domein kent forse uitdagingen en dat vraagt om organisaties die problemen integraal 

kunnen aanpakken. Ook in dat opzicht is schaalvergroting een goede zaak, meer werkgevers en kun-

nen beter plannen worden gemaakt. Het is verstandig dat Vianen, Leerdam en Zederik bij elkaar ver-

sterking zoeken.  

 

Wat betekent het voor PAUW wanneer Vijfheerenlanden aan de provincie Zuid-Holland wordt toe-

gevoegd en daar de samenwerking zoekt? 

Mevrouw Uijting antwoordt dat zij in dat geval de gemeente met de meeste experimentele daad-

kracht en pioniersmentaliteit zou gaan missen, nl. Vianen. Ook zou PAUW daardoor een bepaald 

soort banen kwijt raken. Vianen is geen groot onderdeel van PAUW maar het type banen uit die ge-

meente heeft veel toegevoegde waarde voor PAUW.   

 

Zit er een natuurlijke grens aan de grootte van een SW-organisatie? Hangt dat samen met de om-

vang van de arbeidsmarktregio? 

Mevrouw Uijting wil de ideale omvang van een SW-organisatie niet uitsluitend baseren op inwoner-

aantallen van een regio; een en ander is van meerdere factoren afhankelijk. Vooral is de mate van 

samenwerking in het gebied belangrijk en dat kan over grenzen heen gaan. Op dit moment beweegt 

PAUW zich in twee arbeidsmarktregio’s maar het is praktischer om in één arbeidsmarktregio te wer-

ken, o.a. gelet op de contacten met werkgevers, de afspraken over de inzet van het instrumentarium, 

overleg over vacatures etc.  

 

De heer Van Everdingen meent dat er zeker een bovengrens zit aan de omvang van een GR; PAUW 

heeft die bovengrens nog lang niet bereikt. Ook is er een ondergrens. Mocht Vianen uittreden, dan 
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zal PAUW niet omvallen, maar komt de ondergrens wel nader bij. Avres doet het goed maar wordt 

geconfronteerd met het uittreden van Hardinxveld-Giessendam. Lingewaal en Neerijnen zullen waar-

schijnlijk ook naar een andere GR overgaan en dat vergroot de kwetsbaarheid van Avres.   

In het algemeen kan worden gesteld dat een kleine SW-organisatie te maken heeft met minder ar-

beidsplaatsen en een eenzijdiger werkaanbod. 

Spreker is er voorstander van om PAUW en Avres in de toekomst te gaan bundelen; dat geeft meer 

stabiliteit en kracht. Juist nu de drie gemeenten gaan fuseren, zou dat een goede stap zijn.  

De voorzitter begrijpt dat een eventuele samenwerking tussen Avres en Pauw betrekking heeft op 

twee verschillende arbeidsmarktregio’s en dat dit nu nog een complicerende factor is. Tegelijkertijd 

begrijpt zij dat het scharnierpunt in de regio onvoldoende wordt benut.  

De heer Van Everdingen bevestigt dit. Molenwaard en Culemborg zouden ook kunnen profiteren van 

een versterking van de noord-zuid as. Er ontstaat dan een gebied met maakindustrie en agrarische 

bedrijvigheid en dat sluit ook aan bij de werkbehoefte van de doelgroepen van Pauw. 

Mevrouw Uijting vindt de noord-zuid as ook erg belangrijk voor de bereikbaarheid en toegankelijk-

heid van het gebied en het woon-werkverkeer van de medewerkers. Het bij elkaar brengen van vraag 

en aanbod van werk, is zeer gebaat bij een goede bereikbaarheid.  

 

Kunt u inzicht geven in de (eventuele) financiële consequenties van uittreding/toetreding voor 

PAUW?  

Mevrouw Uijting  antwoordt dat het grootste financiële knelpunt betrekking heeft op de teruglopen-

de rijkssubsidie voor de SW. PAUW is een financieel gezond bedrijf. Mocht er een gemeente gaan 

uittreden, dan heeft dat gevolgen en zullen er door een externe organisatie berekeningen moeten 

worden gemaakt, echter, op voorhand is niet bekend hoe zo’n proces gaat verlopen. 

De heer Van Everdingen staat op het standpunt dat de deelname aan of uittreding van een gemeente 

uit een GR weloverwogen dient plaats te vinden, temeer daar er geen urgentie is een en ander snel 

af te wikkelen. Hij verwacht overigens geen “aardverschuiving”, mocht Vianen uittreden. 

Zou Vianen kiezen voor een andere samenwerking, dan acht mevrouw Uijting het niet wenselijk de 

SW-medewerkers uit Vianen, die nu bij PAUW werken, te ontslaan; zij hebben een arbeidsovereen-

komst met het bedrijf. Het gaat om ca. 30 medewerkers. Bovendien moet nog onderzocht worden of 

dit qua arbeidsrecht wettelijk wel kan zonder instemming van de betreffende medewerkers. 

 

Is een combinatie tussen Avres en Pauw niet mogelijk, omdat beide Gemeenschappelijke Regelin-

gen zich nu in twee arbeidsmarktregio’s bevinden? 

Samenwerken kan altijd, maar wordt flink belemmerd door de grenzen van de arbeidsmarktregio. 

Tegelijkertijd is het niet verboden de grens over te gaan maar dan doet het SW-bedrijf, dat zich bui-

ten de regio bevindt, niet mee in de matchingssystematiek van vraag en aanbod en alle andere af-

spraken/instrumenten die in gezet worden om werk te organiseren/mensen naar werk te helpen 

Werkgevers geven er over het algemeen de voorkeur aan om zaken te doen met het SW-bedrijf uit 

de eigen regio. Goede, persoonlijke contacten tussen bestuurders kunnen ook een rol spelen.   

 

Gevraagd wordt naar de samenhang tussen de drie gemeenten wat betreft cliënten, werkzoeken-

den, werkaanbod e.d. 

De heer Van Everdingen antwoordt dat Vianen als een stad(je) kan worden getypeerd. Leerdam heeft 

een glasfabriek en ook wat industrie maar is verder voor een belangrijk deel agrarisch georiënteerd. 

Voor kinderen uit het agrarische milieu is veelal een specifiek werkaanbod nodig. Voorts hebben 
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Leerdam en met name Zederik een populatie met een sterke geloofsovertuiging en ook dat heeft 

gevolgen voor type school en werk. Belangrijk is om werk in de regio aan te bieden, om te voorko-

men dat er te lange reisafstanden ontstaan.  

 

De heer Van Everdingen memoreert dat Avres bestaat uit een sociale werkvoorziening en een sociale 

dienst. PAUW is een SW-bedrijf maar heeft met de sociale dienst een uitstekende samenwerking.  

Wel zijn PAUW en Lekstroom (inclusief Houten)aan het onderzoeken of meer samenwerking tussen 

beide organisaties mogelijk is en hoe PAUW nog meer ontschot kan worden gewerkt: Avres heeft 

met dat laatste veel ervaring en onderzocht wordt of dat ook binnen PAUW mogelijk is. Spreker ziet 

dienaangaande veel mogelijkheden.     

 

Mevrouw Uijting merkt op dat zij, als het gaat om de oriëntatie op de toekomst, niet in structuren wil 

denken. Centraal moet haar inziens de vraag staan hoe partijen elkaars krachten en kwaliteiten zo 

goed mogelijk kunnen benutten, los van een fusie of iets dergelijks. Zo regelt Lekstroom de inkoop op 

een uitstekende manier en is het zaak dat andere organisaties die functie ook zo optimaal mogelijk 

kunnen gebruiken. 

Houten werkt op het gebied van de sociale werkvoorziening samen met de gemeente Utrecht maar 

praat wel mee met de partijen in de eigen arbeidsmarkt.  

De voorzitter krijgt de indruk dat PAUW veel groeimogelijkheden heeft, gezien de grote arbeids-

marktregio en de intensieve samenwerking met andere partijen. Dat wordt door de PAUW verte-

genwoordigers beaamd.  

 

Gevraagd wordt naar het toekomstperspectief van PAUW en de regionale samenwerking in het 

sociale domein. 

Mevrouw Uijting antwoordt dat PAUW momenteel bezig is met een oriëntatie op de toekomst. Zij 

ziet veel toekomstmogelijkheden voor het bedrijf wat betreft de functies ook in de toekomst: het 

vluchtelingenwerk, de klantmanagers, taallessen, uitzendbureaus e.d. Allen in een soort netwerkor-

ganisatie die krachten bundelt, werk organiseert en mensen toeleidt naar regulier werk. Overigens 

bevindt de dagvoorziening zich in de wijk; de arbeidsmatige zaken treft men vooral buiten de wijk 

aan. Belangrijk is dat het bedrijf bekend, benaderbaar en gemakkelijk te vinden is. Zij verwacht dat er 

op een gegeven moment een optimale schaal zal zijn bereikt.  

 

De heer Van Everdingen meent dat bestuurlijke grenzen in de toekomst zullen gaan vervagen, terwijl 

de economische, maatschappelijke en sociale grenzen prominenter gaan worden. 

Hij nodigt de provinciebestuurders van harte uit om het 60-jarig bestaan van PAUW bij te wonen. Zij 

kunnen ter zake een uitnodiging tegemoet zien.  

 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng.  
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INTERPROVINCIALE COMMISSIE HERINDELING VIJFHEERENLANDEN 
 

IPC VERSLAG van het gesprek met bestuurders van de Gemeenschappelijke Regeling Werk en In-

komen Lekstroom (WIL) d.d. 23 maart 2016 in het provinciehuis van Utrecht, dit in het kader van 

de herindelingsprocedure van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik met als doel de vorming 

van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden per 1 januari 2018 

 

Aanwezig: 

Namens de Gemeenschappelijke Regeling Werk en Inkomen Lekstroom (WIL): 

 Kees van Dalen, voorzitter Dagelijks Bestuur/Algemeen Bestuur 

 Johan van Everdingen, lid van het Dagelijks Bestuur 

 

Namens de IPC: 

 Mariëtte Pennarts-Pouw, voorzitter IPC 

 Adri Bom-Lemstra, IPC-lid 

 Roel Wever, procesbegeleider IPC 

 Marcel de Prieelle, beleidsadviseur provincie Zuid-Holland 

 Hans Versteeg, beleidsadviseur provincie Utrecht 

 Greet van Weerd, verslaglegging 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mevrouw Pennarts heet de aanwezigen welkom en licht het proces en de planning van de herinde-

lingsprocedure toe. 

Afgesproken wordt dat de gespreksdeelnemers het (vertrouwelijke) conceptverslag van dit gesprek 

eerst ter correctie zullen ontvangen. De verslagen worden uiteindelijk onderdeel van het herinde-

lingadvies en het vertrouwelijke karakter van dit verslag is vanaf dat moment niet meer van kracht.   

 

De heer Van Dalen, wethouder in Houten, deelt mede dat WIL sinds 2013 een Gemeenschappelijke 

Regeling is. Inmiddels is er een stevige organisatie ontstaan met een goed bestuur en een goede po-

sitie in de arbeidsmarktregio Utrecht. De organisatie is in die paar jaar gegroeid van 2000 naar 2700 

clienten. In die periode is de arbeidsmarkt aanzienlijk verslechterd. De GR WIL bevat een mix van de 

stadse problematiek in Nieuwegein; Houten en IJsselstein zijn Vinex gemeenten met een vergelijkba-

re bevolking en problematiek; Lopik is een plattelandsgemeente, terwijl Vianen zich daar tussen in 

bevindt.  

 

De heer Van Everdingen voegt eraan dat WIL zich nadrukkelijk kenmerkt door een sterke samenwer-

king. De vijf gemeenten hebben elkaar gevonden, er is duidelijk sprake van een gunfactor en dat 

biedt  mogelijkheden, kansen en ruimte.  

Lekstroom werkt in een logisch gebied samen, aan de zuidkant van de provincie Utrecht. Overigens 

zijn er meerdere Lekstroom samenwerkingen. WIL beweegt zich in de arbeidsmarktregio Utrecht en 

de focus ligt op de stad Utrecht. 

Destijds is er in de regio een poging gedaan om samen te werken met meerdere sociale diensten. 

Lopik heeft toen zijn sociale dienst een tijdje bij Nieuwegein ondergebracht, maar heeft dat inmid-
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dels weer teruggedraaid. Een fusie behoorde op dat moment niet tot de mogelijkheden.  Inmiddels is 

er in de regio sprake van een hele goede samenwerking.  

Utrecht is in economisch opzicht de sterkste regio van het land (stad Utrecht, Utrecht Science 

Park/USP ). De satellieten er om heen versterken die ontwikkeling met personeel, werkgelegenheid, 

nevenbedrijven e.d. Het is van groot belang dat de maakindustrie in het Utrechtse niet verloren gaat. 

Maakindustrie is er deels in Houten, in Nieuwegein en in Stichtse Vecht. Gezamenlijk bundelt men de 

krachten.  

In het gebied bestaat veel interactie.  Elke dag steken veel inwoners van Houten, Nieuwegein en Via-

nen de Lek over: het fiets-voet pontje bij Ameide-Jaarsveld wordt veel gebruikt door forenzen.  

 

Hoe beoordeelt u de voorgenomen samenvoeging van Leerdam-Vianen-Zederik tot de nieuwe ge-

meente Vijfheerenlanden per 1 januari 2018? Wat zijn de effecten daarvan voor de WIL, wanneer 

de gemeente wordt toegevoegd aan Zuid-Holland of aan Utrecht? 

De heer Van Dalen vindt de fusiebeweging van de drie gemeenten een mooi en transparant proces. 

WIL is geen grote GR. De effecten van de Participatiewet zijn vooral op lokaal niveau merkbaar, als 

het gaat om aansluiting bij de WMO en de overige ontwikkelingen in het sociaal domein. Mocht Via-

nen uit de GR treden, dan verdwijnt er een logisch deel uit de werkgeversregio en wordt WIL nog 

kleiner. Hij verwacht overigens dat WIL ook in dat geval zelfstandig kan blijven voortbestaan. Daarbij 

tekent hij aan dat het participatiebudget van de vijf gemeenten in één pot is ondergebracht en dat de 

gemeenten uit dat budget worden bediend. Dat budget zal door het wegvallen van Vianen per saldo 

minder worden. Voor Vianen zou het volgens de heer Van Dalen onlogisch zijn om uit de arbeids-

markt regio Utrecht te verdwijnen.  

Mocht de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden aan de provincie Utrecht worden toegevoegd, en be-

sluiten tot WIL toe te treden, dan is daarvan het voordeel dat de WIL expertise ook voor Leerdam, 

Vianen en Zederik kan worden ingezet. Tegelijkertijd wordt het gebied door de komst van een nieu-

we gemeente groter en  wordt de financiële armslag breder. Dat alles levert de nodige schaalvoorde-

len op. 

 

De heer Van Everdingen heeft van de directeur van WIL vernomen dat WIL niet zal omvallen wanneer 

Vianen zou uittreden. Wel zal de GR in dat geval 10% van zijn potentieel verliezen. Dat betekent dat 

de personeelsformatie met 10% zal moeten inkrimpen. Daar moeten we een oplossing voor vinden. 

Hoewel de verwachting is dat dit haalbaar zal zijn, zit WIL daar uiteraard niet op te wachten, temeer 

daar WIL pas kort geleden is opgericht. Het is een jonge organisatie die zich nog moet zetten. 

Mocht Vijfheerenlanden toetreden, dan zal die uitbreiding het rendement van WIL aanzienlijk ver-

sterken, terwijl de impact en het rendementsverlies voor WIL veel groter zullen zijn wanneer Vianen 

gaat uittreden.  

 

De heer Van Dalen licht toe dat de gevolgen vooral voelbaar zullen zijn in de relatie tussen Vianen en 

de arbeidsmarktregio. De arbeidsmarktregio Utrecht is een logische positie voor Vianen; het type 

bedrijven die in Vianen gevestigd zijn, hebben hun netwerken vooral in de stad Utrecht.  

De infrastructuur, vooral de ligging van kernen langs de snelweg, legt de focus op de stad, het USP en 

alle spin off daarvan. Zo worden er momenteel via Houten buslijnen naar het USP ontwikkeld. Veel 

werkgelegenheid in Houten, Nieuwegein en Bunnik heeft met het USP te maken. De A12 zone zou 

een hele goede verbinding vormen tussen het USP en de ondersteunende werkgelegenheid in de 

regio. 
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Vormt de grens van de arbeidsmarktregio nu nog een belemmering voor samenwerking met Zede-

rik en Leerdam?  

De heer Van Dalen antwoordt dat men vanuit de Utrechtse kant niet gericht is op samenwerking met 

Zederik en Leerdam. In die zin is er inderdaad sprake van een harde grens in de arbeidsmarktregio, 

terwijl er in de praktijk zeker sprake is van een pendel.  De heer van Everdingen illustreert dit met het 

volgende voorbeeld: Lopik grenst aan Schoonhoven in de provincie Zuid-Holland, echter, spreker was 

nog nooit in Schoonhoven geweest. Er is wat arbeidsmarkt betreft geen relatie tussen Lopik en 

Schoonhoven. Wel heeft Schoonhoven een goede VMBO waar Lopik, Montfoort en Oudewater uit de 

provincie Utrecht van profiteren, omdat daar maakindustrie, ambachten, werkgelegenheid, stage-

plaatsen etc. geboden worden. Vianen heeft eveneens een dergelijk VMBO en van dat onderwijs 

wordt vanuit Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Lopik maar ook vanuit Leerdam en Ameide gebruik 

gemaakt.  

 

Hoe kan de harde grens van een arbeidsmarktregio doorbroken worden? 

De heer Van Dalen meent dat, als het gaat om de werkgelegenheid, de trek naar de stad Utrecht 

steeds sterker wordt. De verstedelijking neemt alom steeds meer toe. Het is bijvoorbeeld de vraag 

hoe een nieuwe woonwijk nabij Vianen zal worden ingevuld. Hij verwacht dat de nieuwe bewoners 

vooral uit het midden van het land zullen komen omdat ze daar al werken.   

De heer Van Everdingen memoreert dat de regio Utrecht in economisch opzicht de sterkste van het 

land is. Het inwoneraantal in Nederland zal op termijn gaan krimpen maar haaks op die ontwikkeling, 

zal de regio Utrecht de komende 30 jaar alleen maar blijven groeien. Dat hangt allemaal samen met 

de economische kracht en de banenmotor in deze regio. Overigens verwacht hij niet dat de trek naar 

de stad Utrecht een grote onbalans in de regio gaat opleveren. Spreker wijst in deze ook op de be-

langrijke “kennis-lijn” Utrecht-Eindhoven. Uit onderzoek blijkt dat het buitenland de Randstad als één 

geheel beschouwt, met daaromheen één of twee schillen die zich tot België en Duitsland uitstrekken.  

Een samenbundeling van de arbeidsmarkt in de regio Utrecht (van Stichtse Vecht en gemeenten 

daaronder, van Utrecht tot Zeist, in totaal  15 gemeenten) beoordeelt hij als zeer positief.  

De arbeidsmarkt in het Zuid-Hollandse deel, grenzend aan de provincie Utrecht, is gering; de grote 

industrie in dat gebied treft men vooral aan bij Dordrecht en Rotterdam.  

Mevrouw Bom-Lemstra verduidelijkt dat daar zich het maritieme cluster bevindt, vanaf de haven 

naar Werkendam, met alle werkgelegenheid van dien.  

 

Wat is volgens u het toekomstig perspectief voor de regionale samenwerking in het sociale do-

mein? Is er meer opschaling te verwachten? 

De heer Van Dalen gaat in op de drijfveren voor samenwerking. Welke drijfveren zijn er om samen te 

werken met organisaties aan de overkant van het water? Het is een natuurlijke beweging om juist 

niet die kant op te kijken, maar dat wordt ook veroorzaakt door het aanbod. Het zou erg onverstan-

dig zijn om in het Lekstroomgebied de rug naar het grootstedelijk gebied toe te keren.  

 

Zijn er reeds onderlinge contacten wat betreft regionale samenwerking in het sociale domein? 

De heer Van Dalen antwoordt dat er sprake is van kennismakingen maar dat er nog niet inhoudelijk 

naar samenwerking wordt gezocht. Een en ander wordt op dit moment  nog met enige afstand beke-

ken.  
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De heer Van Everdingen meldt dat Lopik vorig jaar een kennismakingsbezoek heeft afgelegd bij Mo-

lenwaard; met Zederik was dat er nog niet van gekomen. Er zijn met die kernen goede contacten, 

maar dat heeft nog niets concreets opgeleverd. Met Vianen bestaat een goede band.  

 

Kunt u inzicht geven in de eventuele financiële consequenties van uittreding/toetreding voor uw 

organisatie? 

De heer Van Everdingen geeft aan dat het bij uittreding of toetreding van een gemeente in feite gaat 

om een rekensom die snel gemaakt kan worden. Overigens is zo’n exercitie nu nog niet gemaakt. 

Naar zijn mening wegen de overige effecten van uittreding of toetreding zwaarder dan de financiële 

component: dat laatste zal wat hem betreft niet de doorslag geven. 

De heer Van Dalen licht toe dat Vianen heeft aangekondigd uit de GR WIL te zullen treden per 1 ja-

nuari 2018. Uiteraard moeten er als gevolg daarvan formele stappen worden gezet, maar zolang sce-

nario’s nog onduidelijk zijn en de herindelingsprocedure niet is afgerond, is het niet verstandig daar-

op te preluderen.  

 

Is het voorstelbaar dat de nieuwe gemeente aan Zuid-Holland wordt toegevoegd maar zich wat 

betreft de arbeidsmarkt (Werk en Inkomen) op het Utrechtse gaat oriënteren? 

De heren Van Dalen en van Everdingen achten dat in theoretische zin wel mogelijk.  Vijfheerenlanden 

kan wat betreft Werk en Inkomen in WIL en AVRES participeren, hoewel dat niet hun eerste voorkeur 

heeft.  Participeren  in twee samenwerkingsverbanden is lastig. Dat zou ook niet het eindscenario 

moeten zijn.  Met name voor Vianen komt dan de vraag op waar de focus moet komen te liggen. 

 

Wat is volgens u het toekomstig perspectief voor de regionale samenwerking in het sociale do-

mein; wat houdt dat dan in voor de organisatie? 

De heer Van Dalen zet uiteen dat de Lekstroomgemeenten het visiedocument ”Lekstroom werkt 

2020” hebben opgesteld, waarin allerlei ontwikkelingen die gaande zijn worden geschetst. Zo is de 

logica om iedereen naar betaalde arbeid toe te leiden inmiddels achterhaald. In Nederland zal er niet 

meer voor iedereen betaald werk beschikbaar komen. Rekening moet worden gehouden met sterk 

verlaagde participatiebudgetten, hetgeen de nodige druk oplevert. Tegelijkertijd wordt merkbaar dat 

de focus in de uitvoering veel meer op lokaal niveau moet komen te liggen. In dat kader noemt spre-

ker o.a. de verbinding naar lokale ondernemers en naar lokale maatschappelijke partners, de dagbe-

steding en het vrijwilligerswerk. WIL ontwikkelt zich meer en meer tot een uitvoeringsorganisatie van 

gemeenschappelijke regelingen, terwijl de feitelijke uitvoering vooral op lokaal niveau dient plaats te 

vinden. Die omslag is nu gaande. Verduidelijkt wordt voorts dat de gemeente Houten zich van WIL 

bedient, als het gaat om de uitvoeringsorganisatie voor uitkering, intake e.d. De doelgroepen, die 

meer nodig hebben dan alleen maar een zetje naar de arbeidsmarkt, moeten lokaal in samenhang 

met de WMO worden bediend. 

 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng.  
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   INTERPROVINCIALE COMMISSIE HERINDELING VIJFHEERENLANDEN 
 

IPC VERSLAG van het gesprek met bestuurders van de U10 (Utrecht 10) d.d. 11 april 2016 in het 

provinciehuis van Utrecht, dit in het kader van de herindelingsprocedure van de gemeenten Leer-

dam, Vianen en Zederik met als doel de vorming van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden per 1 

januari 2018. 

 

Aanwezig: 

 

Namens de U10:  

 Frans Backhuijs, burgemeester Nieuwegein   

 Maarten Schurink, gemeentesecretaris Utrecht  

 

Namens de IPC: 

 Rogier van der Sande, plaatsvervangend voorzitter IPC 

 Bart Krol, IPC-lid 

 Roel Wever, procesbegeleider IPC 

 Marcel de Prieëlle, beleidsadviseur provincie Zuid-Holland 

 Hans Versteeg, beleidsadviseur provincie Utrecht 

 Greet van Weerd, verslaglegging 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

De heer Van der Sande heet de aanwezigen welkom. Vervolgens licht hij de herindelingsprocedure 

en de planning nader toe. Afgesproken wordt dat de gespreksdeelnemers het (vertrouwelijke) con-

ceptverslag van dit gesprek eerst ter correctie zullen ontvangen. De verslagen worden uiteindelijk 

onderdeel van het herindelingsontwerp dat ter inzage wordt gelegd en het vertrouwelijke karakter 

van dit verslag is vanaf dat moment niet meer van kracht. 

 

Hoe beoordeelt u de voorgenomen samenvoeging van Leerdam-Vianen-Zederik tot de nieuwe ge-

meente Vijfheerenlanden per 1 januari 2018? 

De heer Backhuijs deelt mede dat de gemeenten in de U10 het een goede zaak vinden dat de drie 

gemeenten zich middels samenwerking willen gaan versterken. Vianen is een van de kleinere ge-

meenten die aan de U10 deelneemt en er is alle begrip voor dat Vianen versterking zoekt bij andere 

gemeenten. Vianen heeft de bestuurders van Leerdam en Zederik inmiddels ook geïntroduceerd bij 

bestuurdersbijeenkomsten van de U10. 

 

Wat betekent de voorgenomen fusie voor de regionale samenwerking en de bestuurskracht in de 

regio U10? Kan Vijfheerenlanden deelnemen aan de U10 als het in Zuid-Holland ligt? 

De heer Backhuijs deelt mede dat de U10 bestuurders elkaar regelmatig aan de Utrechtse bestuurs-

tafels, maar ook op andere plekken in provinciaal verband, tegenkomen. Vijfheerenlanden zou in 

principe kunnen deelnemen aan de U10, wanneer ze aan de provincie Zuid-Holland wordt toege-

voegd, maar kan volgens dat model niet deelnemen aan allerlei andere bestuurlijke bijeenkomsten in 
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de provincie Utrecht (bijvoorbeeld in het kader van de veiligheidsregio, de politieregio, RUD, ODRU 

e.d.).  

De U10 is geen bestuurslichaam maar een bestuurlijk netwerk dat op vele manieren met elkaar sa-

menhangt. De netwerksamenwerking wordt versterkt wanneer bestuurders elkaar regelmatig aan de 

verschillende bestuurstafels tegenkomen. Het is belangrijk om in dat netwerk te participeren. 

 

Vianen is onderdeel van de U10. Wat voegt Vianen (en mogelijk ook Leerdam en Zederik) toe? Hoe 

zit het netwerk in elkaar? 

De heer Schurink licht toe dat de U10, bestaande uit de voormalige BRU gemeenten plus Woerden 

een lichtvoetig netwerk is. De U10 wil vooral ontwikkelingen op bestuurlijk vlak in de regio aan elkaar 

verbinden. De bestuurders ontmoeten elkaar bijvoorbeeld in de VRU, de GGD of de ODRU en Vianen 

is onderdeel van het netwerk. 

Op sommige onderdelen wordt met een gemeenschappelijke regeling zwaar ingezet, maar de kern is 

dat er in U10 verband niet zwaarder dan nodig wordt georganiseerd. Wat gebeurt er allemaal in de 

regio? De VRU, de ODRU of op het gebied van belastingen zijn er zware samenwerkingsverbanden op 

basis van een gemeenschappelijke regeling. Maar de samenwerking in de U10 bijvoorbeeld op het 

gebied van economie of wonen komt zonder gemeenschappelijke regeling tot stand.  

In het kader van wonen heeft de U10 zich ingezet voor vaststelling van een Huisvestingsverordening 

in 16 individuele gemeenten, zonder dat daar een gemeenschappelijke regeling aan ten grondslag 

ligt.  

 

Voor wat betreft de economische structuur merkt de heer Backhuijs aanvullend op dat de inwoners 

van Vianen sterk op de stad Utrecht en Nieuwegein georiënteerd zijn. Vianen vormt in feite de poort 

van de regio Utrecht vanuit het zuiden. De inhoudelijke argumenten, op grond waarvan Vianen zich 

destijds bij de provincie Utrecht wilde aansluiten, zijn nog steeds van kracht. Ter zake wordt ook ge-

wezen op Hoef en Haag, de woningbouwopgave van Vianen die bedoeld is voor de Utrechtse regio. 

 

De IPC vraagt naar de toegevoegde waarde van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden voor de 

U10.  

De heer Backhuijs wijst erop dat veel inwoners, die aan de overkant van de Lek wonen, werken in 

Nieuwegein en in de stad Utrecht. De rivier was altijd de provinciegrens en was in het verleden moei-

lijk oversteekbaar, maar met de huidige verbindingen is dat knelpunt verleden tijd. Vanuit Leerdam is 

men binnen een kwartier de stadsgrens van Utrecht genaderd.  

 

De heer Schurink noemt Vijfheerenlanden een gemeente die in twee provincies kan passen.  

De mogelijke komst van Vijfheerenlanden naar de provincie Utrecht biedt de nodige kansen als het 

gaat om de versterking van recreatie en toerisme. Op recreatief gebied vindt er nu nog weinig sturing 

plaats, omdat het gebied nog niet als een samenhangend geheel wordt beschouwd. 

Het gebied rond Utrecht (van Maarssen tot Nieuwegein en Houten met de stad Utrecht centraal ge-

legen) is één van de meest verstedelijkte gebieden van Nederland. Er is veel drukte (veel fietsers) in 

het gebied en de inwoners hebben ruimte buiten het stadsgebied nodig. Het gebied Vijfheerenlan-

den zou naast het Groene Hart en de Heuvelrug een derde groene uitloop kunnen worden voor het 

stedelijk gebied. Het is duidelijk dat Vijfheerenlanden in U10 verband krachtiger kan gaan opereren 

dan Vianen. 
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De verbindingen in het gebied worden steeds beter. De verbreding van de A27 zal waarschijnlijk ook 

leiden tot de aanleg van een fietspad langs die snelweg. Daardoor wordt de provinciale noord-zuid 

fietsverbinding verder geoptimaliseerd. 

 

Hoe staat het bestuur van de U10 tegenover het voornemen van Vijfheerenlanden om grensont-

kennend samen te werken?   

De heer Backhuijs meent dat grensontkennend samenwerken - specifiek gericht op de U10 – zeker 

mogelijk is. De provinciegrens is in dat opzicht niet zo relevant. Mocht Vijfheerenlanden aan Zuid-

Holland worden toegevoegd en willen deelnemen aan de U10, dan vraagt dat wel de nodige inspan-

ning van bestuurders en ambtenaren. Bestuurders moeten elkaar regelmatig ontmoeten, om een 

netwerk te kunnen vormen.   

Hij wijst ook op het recreatieschap de Stichtse Groenlanden, een gemeenschappelijke regeling voor 

recreatievoorzieningen in de Utrechtse regio. De nieuwe gemeente zal moeten nadenken over de 

vraag hoe daarmee moet worden omgegaan.  

 

De IPC stelt vast dat een dubbele oriëntatie van de nieuwe gemeente op twee gebieden veel tijd 

en energie van bestuurders en ambtenaren zal vergen.  

De heer Schurink merkt op dat een dubbele oriëntatie voor gemeenten niet ongebruikelijk is. De 

gemeente Stichtse Vecht richt zich op het Noorden (Weesp, Hilversum, Wijdemeren en voor een deel 

op Amsterdam) maar maakt ook met volle overtuiging onderdeel uit van de U10. Woerden heeft een 

samenwerking met het Groene Hart, met Gouda en met Alphen, dus ook een dubbele oriëntatie.  

Die dubbele oriëntatie komt vooral voor bij gemeenten in de overgangsgebieden. Dat is ook zicht-

baar bij De Bilt en Bunnik richting de Heuvelrug en Amersfoort richting Gelderland.  

 

Aan de orde komt dat Leerdam, Vianen en Zederik, wat betreft verkeer en vervoer, economie, wonen 

en gezondheidszorg sterk op het Utrechtse georiënteerd zijn. De inwoners van dat gebied kunnen bv.  

kiezen voor ziekenhuisvoorzieningen in Tiel en in Nieuwegein. Vaak valt de keuze op het grote zie-

kenhuis in Nieuwegein.   

 

De heer Schurink wijst erop dat die dubbele oriëntatie ook geldt voor IJsselstein die als het ware de 

Lopikerwaard in zijn kielzog meeneemt. IJsselstein doet volwaardig mee aan de U10 terwijl Mont-

foort op allerlei U-10 onderwerpen aansluit. Spreker noemt de U10 een “ontspannen concept” dat 

naar behoefte en naar energie groter of kleiner kan worden gemaakt. Een dubbele oriëntatie bete-

kent harder werken en dat doen die gemeenten zoals Stichtse Vecht, Zeist, De Bilt en IJsselstein ook.  

  

De IPC vraagt wat de gevolgen zijn voor de U10, wanneer de nieuwe gemeente niet in dat netwerk 

gaat participeren.  

De heer Backhuijs meent dat dit niet veel gevolgen zal hebben voor de U10, maar wel voor de inwo-

ners van het gebied. Zo is de U10 (min Woerden) in overleg met de provincie Utrecht over het open-

baar vervoer. Het zou een gemis zijn wanneer “de andere kant van de Lek” daarin niet meer zou par-

ticiperen, temeer daar zich langs de A2 een belangrijk overstappunt voor het openbaar vervoer be-

vindt. Voorts wijst hij op de woningbouwlocatie van Vianen, die specifiek voor de regio Utrecht be-

stemd is. Mocht Vianen niet meer deelnemen aan de U10, dan komen de bestuurders uit Vianen en 

die van andere gemeenten elkaar niet meer vanzelfsprekend tegen aan de bestuurstafels Wonen en 

R.O., terwijl daar veel geregeld wordt op het gebied van woningbouw. 
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De voorzitter vraagt of het voorgaande impliceert dat de provinciebesturen van Zuid-Holland en 

Utrecht goede afspraken moeten maken over de woningbouw en de OV in het gebied, mocht de 

nieuwe gemeente zich bij Zuid-Holland gaan aansluiten, teneinde de huidige samenhang in het ge-

bied niet verloren te laten gaan. 

De heer Schurink noemt het vanuit de U10 geredeneerd “onhandig”, wanneer Vianen zou overgaan 

naar de provincie Zuid-Holland, omdat er grote samenhang is met het stedelijk gebied Utrecht. De  

woningbouw is op te vangen als bestuurders uit die nieuwe gemeente deelnemen aan de U10 en de 

bestuurstafel Wonen. Hij is van oordeel dat een interventie van beide provincies op dat vlak niet 

nodig is.  

 

De heer Krol verduidelijkt dat de woningbouwopgave voor de Utrechtse regio voor een deel in Via-

nen is belegd en is vastgelegd in de Utrechtse Provinciale Ruimtelijke Visie. Ongeacht de provincie-

keuze van Vijfheerenlanden zal de woningbouwopgave in Hoef en Haag worden gerealiseerd als op-

vang voor de Utrechtse regio. Hij verduidelijkt dat de woningbouwopgave tot 2030 grotendeels is 

gepland en geborgd. De woningbouwopgave na 2030, waar in de Utrechtse regio met een blijvende 

groei zeker behoefte aan zal zijn, kan nu niet worden overzien. 

 

Vastgesteld wordt dat de variant dat Vijfheerenlanden zich gaat aansluiten bij de provincie Utrecht, 

maar niet in de U10 zou gaan participeren, in principe een theoretische is.  

 

De IPC vraagt naar de relatie tussen de U10 en de Economic Board Utrecht (EBU). 

De heer Schurink antwoordt dat de EBU ook onderdeel uitmaakt van het U10 netwerk, zij het in een 

vrij informele zin.  

Hoe nadrukkelijker Vijfheerenlanden zich op Utrecht oriënteert, hoe logischer het is dat de gemeente 

volop aan het netwerk meedoet. Hij noemt Vijfheerenlanden een mooie toevoeging voor de regio 

Utrecht, als het gaat om woningbouw en de kansen op het gebied van recreatie en toerisme. 

 

De IPC vraagt of Vianen, ten opzichte van de overige U10 gemeenten, wel voldoende geprofiteerd 

heeft van de groei van Utrecht. In dit verband wordt verwezen naar de werkgelegenheidcijfers. 

De heer Backhuijs wijst erop dat Miele een grote campus in Vianen heeft gevestigd; dit heeft de no-

dige werkgelegenheid gegenereerd. Zelf heeft hij het beeld dat Vianen wel degelijk profiteert van de 

ligging in de provincie Utrecht. Het nieuwe bedrijventerrein aan de oostzijde van de A27 met de dis-

tributiecentra loopt bijvoorbeeld vol. 

 

De heer Schurink wijst erop dat het gebied langs de A2, vanaf Lage Weide tot aan Vianen, een andere 

economische bedrijvigheid heeft (veelal maakindustrie en logistiek), dan de hoogwaardige kennisin-

tensieve bedrijvigheid in Houten, Bunnik, De Bilt en de oostkant van de stad. Vianen heeft vooral 

maakindustrie, logistiek, handel en overslag. In de stadsregio zijn ook banen nodig op het LBO-en 

MBO- niveau en daar levert Vianen een bijdrage aan.  

 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng.  
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INTERPROVINCIALE COMMISSIE HERINDELING VIJFHEERENLANDEN 
 

IPC VERSLAG van het gesprek met bestuurders van de Gemeenschappelijke Regeling Alblasserwaard 

en Vijfheerenlanden d.d. 14 april 2016 in het provinciehuis van Utrecht, dit in het kader van de herin-

delingsprocedure van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik met als doel de vorming van de 

nieuwe gemeente Vijfheerenlanden per 1 januari 2018. 

 

Aanwezig: 

 

Namens de Gemeenschappelijke Regeling Alblasserwaard en Vijfheerenlanden: 

 Dirk van der Borg, DB-lid    

 Rinus Houtman, DB-lid  

 Kees de Haas, regiosecretaris  

 

Namens de IPC: 

 Mariëtte Pennarts-Pouw, voorzitter   

 Rogier van der Sande, IPC-lid 

 Roel Wever, procesbegeleider IPC 

 Marcel de Prieëlle, beleidsadviseur provincie Zuid-Holland 

 Hans Versteeg, beleidsadviseur provincie Utrecht 

 Greet van Weerd, verslaglegging 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mevrouw Pennarts heet de aanwezigen welkom.  Vervolgens licht zij de herindelingsprocedure en de 

planning nader toe. Afgesproken wordt dat de gespreksdeelnemers het (vertrouwelijke) conceptverslag 

van dit gesprek eerst ter correctie zullen ontvangen. De verslagen worden uiteindelijk onderdeel van het 

herindelingsontwerp dat ter inzage wordt gelegd en het vertrouwelijke karakter van dit verslag is vanaf 

dat moment niet meer van kracht. 

 

De IPC vraagt een toelichting  op de samenwerking en de bestuurskracht in de regio Alblasserwaard 

en Vijfheerenlanden (A-V). 

De heer Van der Borg licht toe dat de A-V een zelfstandige regio is. Eerder was de A-V een subregio van 

Zuid-Holland-Zuid. In 2010/2011 werd er gewerkt aan een toekomstvisie 2030 voor de regio, in samen-

spraak met de samenleving. Die visie is uiteindelijk het vertrekpunt geweest om te gaan samenwerken 

op het gebied van arbeidsmarkt, economie & toerisme, verkeer & vervoer, ruimte & duurzaamheid, 

sociaal domein, wonen en onderwijs & cultuur.  

De regio A-V omvat 6 gemeenten en bevindt zich in een transformatieproces. Dat heeft ook geleid tot 

het samenbrengen van de Regionale Sociale Dienst en het werkvoorzieningschap in de nieuwe organisa-

tie AVRES.  

In de bestuurlijke discussie, als gevolg van het rapport Schutte, is de A-V zich verder gaan oriënteren op 

de toekomstmogelijkheden.  De regio wordt geconfronteerd met bestuurlijke ontwikkelingen in Vijfhee-

renlanden maar ook in Hardinxveld-Giessendam, die ervoor heeft gekozen zich bij de Drechtsteden aan 

te sluiten. De gemeenten Giessenlanden en Molenwaard houden zich inmiddels bezig met de vraag of 
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een herindeling meerwaarde oplevert. De verwachting is dat er in het najaar een besluit zal worden 

genomen over dat herindelingsvraagstuk. Tegelijkertijd is ook Gorinchem bezig met een visieontwikke-

ling, in samenspraak met het platteland. Een en ander vraagt om een strategische herpositionering van 

de Gemeenschappelijke Regeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.  

 

De heer Houtman merkt in aanvulling op dat het rapport Schutte aanleiding gaf tot bestuurlijke discussie 

maar de inhoud bleef liggen. De bestuurlijke besluitvorming in de GR A-V is niet altijd eenvoudig ge-

weest. De GR bleek in de praktijk vooral een platform te zijn voor uitwisseling van meningen over visies 

e.d. maar zodra het ging over de inzet van financiële middelen bleken de A-V-gemeenten sterk aan de 

eigen autonomie te hechten. Tegelijkertijd werd duidelijk dat partijen elkaar op inhoud moeten vinden. 

Inmiddels ontstaat er in de regio een nieuw elan en zoeken de gemeenten elkaar steeds meer op de 

inhoud op. 

 

De heer Van der Borg zet uiteen dat er inmiddels een Woonvisie tot stand is gekomen waarin de A-V-

gemeenten gezamenlijk invulling geven aan de woningbouwopgave en de woonkwaliteit. Er is tevens 

een regionaal Verkeers- en vervoersplan tot stand gekomen en de gemeenten hebben het sociaal do-

mein gezamenlijk ingevuld.  

Spreker memoreert dat er in januari van dit jaar een regioconferentie heeft plaatsgevonden. De A-V-

gemeenten hebben daar uitgesproken het van belang te vinden dat de Alblasserwaard en de Vijfheeren-

landen elkaar blijven vasthouden, juist omdat de gebieden in sociaal-cultureel opzicht bij elkaar horen. 

Vijfheerenlanden heeft laten weten de Alblasserwaard niet te zullen loslaten,  maar gezamenlijk te wil-

len kijken naar de thematiek die speelt in de regio A-V. De thematiek op strategisch niveau is breder dan 

alleen de grenzen van de regio A-V. Om die reden zijn er leertuinen geconstrueerd en gaat men op zoek 

naar de juiste schaal en vorm die bij de thema’s passen.   

De U10 is bij de A-V op bezoek geweest en dat leverde inspiratie op voor goede samenwerkingsvormen 

die mogelijk blijken te zijn, zonder dat dit gepaard gaat met de vaststelling van een Gemeenschappelijke 

regeling.   

In de regio A-V wordt uiteindelijk gestreefd naar besluitvorming in individuele colleges en raden, maar 

dan zonder vrijblijvendheid. Het is voorts van belang dat de gemeenteraden de agenda voor de regio  

A-V gaan bepalen. Al met al constateert de heer Van der Borg in de A-V samenwerking een nieuw elan. 

 

De IPC vraagt of een blijvende samenwerking met de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden werkelijk 

doorleefd is. Andere gesprekspartners lieten de IPC weten dat samenwerking bevorderd wordt door 

regelmatige  ontmoetingen in andere verbanden. Participatie van een gemeente in twee regionale 

samenwerkingsverbanden kost veel tijd en energie. Die nuance moet wel bij grensontkennend sa-

menwerken worden gemaakt.   

De heer Houtman kan zich niet voorstellen dat de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden niet langer ge-

zamenlijk zouden optrekken. Hij licht toe dat er in de regio een ontwikkeling in het denken gaande is en 

dat er steeds meer enthousiasme voor een andere manier van werken aan het ontstaan is.  De discus-

sies over samenwerking moeten wat hem betreft niet met bestuurlijke grenzen worden afgebakend.   

 

De heer Van der Borg heeft wel begrip voor deze opmerking van de IPC. Ook wat hem betreft is het 

motto: “Eerst zien en dan geloven”. Een en ander is afhankelijk van de resultaten die het traject, dat nu 

wordt ingegaan, opleveren. De verbinding tussen de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden moet nog wel 

ervaren en doorleefd worden. De betreffende gemeenten staan wat dat betreft aan de vooravond van 
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een ontwikkeling. Hij heeft het vertrouwen dat Vijfheerenlanden en de Alblasserwaard bij elkaar zullen 

blijven en zo hun samenwerking vorm zullen geven, maar daarvoor moeten nog wel de nodige stappen 

worden gezet.   

 

De IPC vraagt wat de gevolgen zijn voor de A-V, wanneer Vijfheerenlanden zich uiteindelijk toch bij de 

U10 gaat aansluiten.  

De heer  Van der Borg verwacht dat dit zeker consequenties zal hebben voor de A-V. De Alblasserwaard 

valt dan op zichzelf terug en zal zich moeten gaan herpositioneren, wellicht meer richting Drechtsteden.  

Een vertrek van Leerdam en Zederik uit de A-V zal naar zijn mening een groter effect hebben dan een 

vertrek van Vianen uit de U10.  

De heer Van der Borg benadrukt dat nu vanuit de A-V juist ingezet wordt op behoud van de Gemeen-

schappelijke Regeling en verbreding van samenwerking.  

 

De IPC vraagt naar de mogelijkheden van dubbele oriëntatie van de nieuwe gemeente richting U10 en 

A-V, dit in het licht van grensontkennend samenwerken. 

De heer Houtman meent dat een dubbele oriëntatie een versterking van de regio kan betekenen. In het 

verleden was er te weinig bekend over ontwikkelingen aan de andere kant van de provinciegrens, terwijl 

men zich in het zelfde gebied bevond.  Het leggen van verbindingen en het versterken van relaties is van 

groot belang. 

 

De IPC vraagt in het verlengde daarvan hoe de A-V de woonvisie gaat ontwikkelen.  

De heer Houtman antwoordt dat dit onderwerp van overleg is in de regio. Het is bekend dat de migra-

tiestromen ook over regio’s heengaan en dat vraagt om aanpak van de woningmarkt.   

 

De heer Van der Borg kan zich een dubbele oriëntatie voor strategische onderwerpen heel goed voor-

stellen, echter, een dubbele oriëntatie voor programmatische samenwerking gebonden aan de A-V is 

complexer: de woonvisieontwikkeling kan daarvan een voorbeeld zijn. De bestuursopdracht gaat uit van 

samenwerking op verschillende niveaus.  Met behulp van de leertuinen wordt gezocht naar samenwer-

king op strategisch niveau. Hij meent dat een dubbele oriëntatie vooral afhankelijk is van de thema’s en 

de consequenties daarvan voor de regio’s.   

Mocht Vijfheerenlanden zich uiteindelijk toch gaan aansluiten bij de U10, en zich losmaken van de A-V, 

dan heeft dat zeker effecten op de Alblasserwaard. Hij verwacht dat de Alblasserwaard zich dientenge-

volge nader zal gaan oriënteren op samenwerking met de Drechtsteden/Krimpenerwaard, als het gaat 

om plattelandszaken. Vanuit de A-V wordt ook nu al in dat gebied naar strategische samenwerkings-

vormen gezocht maar primair blijft de zoektocht hoe de strategische samenwerking vanuit de A-V vorm 

kan krijgen.  

 

De heer De Haas heeft in de afgelopen periode in de A-V een zekere bestuurlijke verlamming geconsta-

teerd, die ook door de onderlinge verhoudingen werd ingegeven.  

Inmiddels is er in de regio, mede naar aanleiding van het rapport van de commissie Schutte en de daar-

uit volgende bestuursopdracht, een grote bereidheid ontstaan om in de samenwerking tussen Vijfhee-

renlanden en de Alblasserwaard een nieuw elan tot stand te brengen. Dat kan wellicht tot nieuwe vor-

men van samenwerking leiden.  

De heer Van der Borg voegt eraan toe dat het ontstaan van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden in 

die zin ook als een uitdaging voor de regio kan worden opgevat.   
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De IPC vraagt of vanuit de bestuursopdracht reeds op dit moment al wordt nagegaan hoe de regio A-V 

zich verder kan gaan versterken, bv. kijkend naar de Krimpenerwaard en de Drechtsteden.   

De heer Van der Borg antwoordt dat de verbinding vanuit de A-V richting Drechtsteden van belang is, 

gelet op de maakindustrie en de maritieme sector aldaar. Daarbij tekent hij aan dat de belangen van de 

Alblasserwaard bij de maritieme sector nadrukkelijker aanwezig zijn dan voor de Vijfheerenlanden.  

De discussie die nu gaande is, komt voort uit de A-V en niet zozeer uit de Alblasserwaard. Nagedacht 

wordt over diverse samenwerkingsscenario’s, mochten ontwikkelingen toch anders lopen dan gehoopt, 

ook als het gaat om het versterken van Molenwaard en Giessenlanden.  

Inmiddels hebben Molenwaard en Giessenlanden bestuurlijk gesproken met de gemeente Lopik over de 

mogelijkheden van verdergaande samenwerking/fusie, gezien de gelijkluidende problematiek van deze 

gemeenten.  

 

De IPC kan zich voorstellen dat Gorinchem door dergelijke ontwikkelingen een geïsoleerde gemeente 

dreigt te worden, vooral wanneer Vijfheerenlanden zich bij de U10 zou gaan aansluiten. Hoe zien de 

A-V bestuurders dat? 

De heer Houtman benadrukt dat Gorinchem een belangrijk onderdeel is van de A-V. Talloze voorzienin-

gen zijn aan Gorinchem gekoppeld en dat verandert niet door andere bestuurlijke constructies. Voor-

beelden daarvan zijn het onderwijs, de gezondheidszorg en de vestiging van Avres in Gorinchem.   

Gorinchem is ook een centrumvoorziening voor Giessenlanden en voor het gebied over provinciegren-

zen heen.     

 

De IPC vraagt of meer gemeenten in de A-V regio om zich heen kijken naar alternatieve samenwer-

kingsvormen, als gevolg van de eerdere moeizame samenwerking in de A-V regio. 

De heer Van der Borg meent dat dit niet het geval is. Vooral de commissie Schutte heeft veel discussie 

losgemaakt. Op grond van het rapport Schutte is destijds getracht Hardinxveld, Molenwaard en Gorin-

chem tot één gemeente te vormen maar dat is niet gelukt. Hardinxveld wilde zelfstandig blijven en heeft 

toen besloten tot aansluiting bij de Drechtsteden. Ook Gorinchem wil zelfstandig blijven en is inmiddels 

bezig met een visie op de stad, in samenwerking met het platteland. Daarnaast heeft ook Gorinchem 

belang bij de Drechtsteden.  

 

De heer Houtman staat op het standpunt dat er met grensontkennend samenwerken andere relaties in 

de regio’s mogelijk gaan worden. Zo wordt er vanuit de A-V nog niet al te veel in de maritieme sector 

geïnvesteerd, omdat niet alle A-V-gemeenten daar belang bij hebben. Tegelijkertijd zijn er gemeenten 

die meer belang hebben bij plattelandsontwikkeling.  

Dat alles houdt in dat er voor een bestuurlijke constructie moet worden gekozen die een gemeenschap-

pelijke noemer heeft maar gemeenten in bepaalde keuzes ook vrijlaat.   

 

De heer Van der Borg deelt mede dat er volgende week een overleg is met alle A-V-gemeenteraden, 

inclusief die van Vianen en Lingewaal, om daadwerkelijk commitment van de raden te krijgen. Hij ziet 

dat met vertrouwen tegemoet, nu er na het rapport Schutte een nieuw elan in het gebied aan het ont-

staan is.  

 

De IPC vraagt hoe de A-V kijkt naar grensontkennend samenwerken. De IPC heeft de indruk dat ook de 

A-V dat niet als een belemmering ziet.  
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De heer Van der Borg staat op het standpunt dat het DB van de Gemeenschappelijke Regeling ook in die 

zin een  voorbeeldfunctie heeft en steeds meer moet gaan fungeren als een “Board of Inspiration”. Het 

DB heeft een notitie over ‘Grenzeloos samenwerken’ opgesteld . Er worden vier  ‘leertuinen’ opgezet 

om te leren en experimenteren en zo stapsgewijs vorm te geven aan die nieuwe samenwerking. 

Met dit stuk heeft het DB getoond dat te zijn.   

 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng. 
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INTERPROVINCIALE COMMISSIE HERINDELING VIJFHEERENLANDEN 
 

IPC VERSLAG van het gesprek met bestuurders van de Gemeenschappelijke Regeling AVRES d.d. 23 

maart 2016 in het provinciehuis van Utrecht, dit in het kader van de herindelingsprocedure van de 

gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik met als doel de vorming van de nieuwe gemeente Vijfhee-

renlanden per 1 januari 2018 

 

Aanwezig: 

Namens de Gemeenschappelijke Regeling AVRES: 

1. De heer A. Bruggeman, voorzitter Dagelijks Bestuur  

2. Mevrouw E.G.A. van Leeuwen, lid Dagelijks Bestuur  

3. De heer J. Freije, lid Dagelijks Bestuur 

4. Mevrouw S.N. Spanjaard, secretaris 

 

Namens de IPC: 

1. Mariëtte Pennarts-Pouw, voorzitter IPC 

2. Adri Bom-Lenstra, IPC-lid 

3. Roel Wever, procesbegeleider IPC 

4. Marcel de Prieelle, beleidsadviseur provincie Zuid-Holland 

5. Hans Versteeg, beleidsadviseur provincie Utrecht 

6. Greet van Weerd, verslaglegging 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Mevrouw Pennarts heet de aanwezigen welkom en licht het proces en de planning van de herinde-

lingsprocedure toe. 

Afgesproken wordt dat de gespreksdeelnemers het (vertrouwelijke) conceptverslag van dit gesprek 

eerst ter correctie zullen ontvangen. De verslagen worden uiteindelijk onderdeel van het herinde-

lingsadvies en het vertrouwelijke karakter van dit verslag is vanaf dat moment niet meer van kracht.   

 

Mevrouw Spanjaard, eindverantwoordelijk voor de GR AVRES, deelt mede dat AVRES een fusieorga-

nisatie is van het voormalige SW bedrijf Avelingen en de regionale sociale dienst. De fusie is in januari 

2016 tot stand gekomen. AVRES voert integraal de Participatiewet uit op het gebied van werk en 

inkomen, samen met andere partijen. AVRES houdt zich ook bezig met schuldhulpverlening en inko-

mensverstrekking. Het Werkgeversservicepunt is, in samenwerking met het UWV, ook een verant-

woordelijkheid van AVRES.  

Hans Freije is wethouder van Gorinchem, eerder was hij wethouder in Zederik en in Giessenlanden. 

Elisabeth van Leeuwen is wethouder in Giessenlanden. 

Bart Bruggeman is wethouder te Leerdam. 

 

Hoe beoordeelt u de voorgenomen samenvoeging van Leerdam-Vianen-Zederik tot de nieuwe ge-

meente Vijfheerenlanden per 1 januari 2018 en de gevolgen daarvan voor de organisatie? 

Mevrouw Van Leeuwen deelt mede dat AVRES de voorgenomen fusie tussen de drie gemeenten niet 

negatief beoordeelt; het is een goede stap dat die gemeenten gaan fuseren maar het is wel duidelijk 

dat die stap gevolgen zal hebben voor AVRES. AVRES heeft één arbeidsmarktregio, de kleinste van 

Nederland, maar deze past 1 : 1 in het werkgebied. Bekend is dat Hardinxveld-Giessendam uit de GR 
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AVRES gaat treden. Bij een eventuele uittreding van Zederik en Leerdam zal er te weinig massa over-

blijven om AVRES in stand te houden.  

Overigens wil AVRES zich niet uitspreken over de vraag bij welke provincie de nieuwe gemeente Vijf-

heerenlanden zich het best kan aansluiten. 

 

Wat betekent de toetreding/uittreding van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden uit uw organisa-

tie voor AVRES en voor de dienstverlening in de regio? 

Gemeenschappelijke regelingen kunnen over provinciegrenzen heen functioneren en dat gebeurt in 

AVRES nu ook al. 

Het aandeel van Leerdam in de GR AVRES, wat betreft de populatie, betreft een kwart van de cliën-

ten met een bijstanduitkering en een kwart van de cliënten met een Sociale Werkvoorziening (hier-

na: SW)- indicatie. In de huidige arbeidsmarktregio kan er door AVRES maatwerk worden geboden en 

kan er klantgericht worden gewerkt. De regio bevat veel ruraal gebied en per kern wordt bekeken 

welk werkaanbod of welke schuldsanering het meest matcht met de desbetreffende inwoners. Er is 

in de GR wel een bepaald volume nodig om maatwerk te kunnen blijven leveren. Bekend is dat Har-

dinxveld-Giessendam wil gaan uittreden maar ook Lingewaal oriënteert zich op uittreding uit de GR 

AVRES. Het vertrek van voornoemde twee gemeenten zal de in standhouding van deze GR niet be-

lemmeren: de impact daarvan is veel kleiner dan een mogelijk vertrek van Zederik en Leerdam.  

Constructief overleg vindt plaats met de GR Werk en Inkomen Lekstroom (hierna: WIL) en de GR 

PAUW bedrijven. Vanuit het belang van de burgers bezien, is het operationeel niet onmogelijk om 

elkaar diensten te verlenen en deze onderling te verrekenen. Dat vereist dan wel een open boekhou-

ding en bedrijfsvoering, zodat een en ander goed kan worden georganiseerd. Overigens is de sa-

menwerking met Drechtsteden ook prima. Wat mevrouw Spanjaard betreft moet het uitgangspunt 

zijn dat de dienstverlening aan de burgers zo comfortabel mogelijk dient te worden ingericht.  

Leerdam heeft een relatief groot aantal oudere inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt en het 

vereist maatwerk om deze groep passend werk aan te bieden. Daarnaast zijn er vanuit andere regio’s 

arbeidskrachten nodig om bedrijven te kunnen bemensen, bv. voor een groeiend bedrijf in Molen-

waard dat 120 arbeidskrachten nodig heeft. AVRES haalt die arbeidskrachten ook bij Drechtsteden 

vandaan. 

 

In andere gesprekken hoorde de IPC dat de grenzen van de arbeidsmarktregio’s erg hard zijn: een 

gemeente kan zich niet in twee arbeidsmarktregio’s bewegen. AVRES concentreert zich op de ar-

beidsmarkt rond Gorinchem terwijl WIL en PAUW op de Utrechtse arbeidsmarktregio georiënteerd 

zijn. Hoe kijkt AVRES tegen de grenzen van de arbeidsmarktregio’s aan? 

De heer Freije zet uiteen dat Gorinchem veel (maak)industrie heeft, evenals Hardinxveld-Giessendam 

en andere kernen langs de Merwede. Dat geldt ook voor het gebied aan de overkant van de Merwe-

de in de provincie Brabant. De maritieme industrie heeft nadrukkelijk met de overkant van de Mer-

wede te maken. Het zou vanuit die optiek erg onverstandig zijn om de grenzen tussen arbeidsmarkt-

regio’s als hard te bestempelen. Vanuit de Drechtsteden en vanuit AVRES wordt er met de “over-

kant” samengewerkt om de maritieme industrie adequaat te kunnen bedienen voor de vele klanten, 

ongeacht de arbeidsmarktregio waar ze zich bevinden.  

Het feit dat AVRES een kleine arbeidsmarktregio is, met 60.000 werkplaatsen, vormt geen belemme-

ring. Daarbij tekent de heer Freije aan dat het hier formeel om de arbeidsmarktregio Gorinchem 

gaat, terwijl een en ander in feite de gehele Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (hierna: A-V) regio 

beslaat. De Alblasserwaard en Vijfheerenlanden kenmerken zich door een grote mate van onderne-
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mersgezindheid en arbeidsethos. Daardoor bestaan er korte lijnen en wordt er ook buiten de regio 

gekeken, bv. naar HBO-ers en andere hoger opgeleiden uit Rotterdam, Breda en Utrecht.  

 

Mevrouw Spanjaard licht vervolgens toe dat de hoger opgeleiden meestal in staat zijn zelf banen te 

vinden.  Extra inspanning is nodig voor begeleiding van de mensen aan de onderkant van de ar-

beidsmarkt, bv. MBO-ers en LBO-ers. In samenwerking met het UWV wordt er per gemeente naar 

talenten gezocht en worden werkzoekenden zoveel mogelijk in de eigen omgeving geplaatst. Dat 

vraagt om een fijnmazige aanpak per gemeente. 

Zij is geen voorstander van een AVRES dat in een hoofdkantoor wordt gepositioneerd en van daaruit 

aan het werk gaat. Haar voorkeur gaat uit naar vestiging in bv. een buurthuis. Kleinschaligheid is no-

dig voor een goede dienstverlening, bij voorkeur in de eigen kern. Echter, dat vraagt wel om een be-

paalde schaalgrootte van de GR.  

De beschikbare sociale vangnetten in de regio, zoals de vele kerken, kunnen volgens haar efficiënter 

worden ingezet waardoor ook de bureaucratie kan worden verminderd.  

 

De IPC vraagt wat de gevolgen zijn voor AVRES van aansluiting van de nieuwe gemeente Vijfhee-

renlanden bij Utrecht of Zuid-Holland.  

Mevrouw Spanjaard vindt die vraag niet relevant. Of de nieuwe gemeente zich bij Utrecht of bij Zuid-

Holland gaat aansluiten, vindt zij op zich niet zo interessant. Wel heeft zij de gemeenten Leerdam en 

Zederik nodig voor de kritische massa van de GR. Wordt AVRES te klein in omvang, dan zal liquidatie 

wellicht nodig zijn maar dat beschouwt zij als dan wel als kapitaalvernietiging, gelet op de investerin-

gen die gemeenten onlangs in deze GR hebben gedaan. Om dat te voorkomen is meer samenwerking 

tussen de gemeenschappelijke regelingen noodzakelijk.  

De heer Bruggeman voegt eraan toe dat het de wens van het bestuur van AVRES is om gesprekken 

over samenwerking aan te gaan, in samenhang met de wens van de A-V regio. De A-V regio heeft 

dienaangaande werkgroepen ingesteld en AVRES is 1 van de 4 werkgroepen als het gaat om het zoe-

ken naar samenwerking met WIL, PAUW bedrijven en eventueel Drechtsteden, mogelijk ook richting 

Tiel. Dat is ook de wens van alle onderliggende gemeenten, ook van de gemeente Vianen.  

 

De IPC begrijpt dat een fusie tussen Gemeenschappelijke Regelingen nu niet aan de orde is, maar 

dat er nadrukkelijk wel wordt gesproken over intensievere samenwerking, zodanig dat AVRES niet 

in de gevarenzone dreigt te geraken. 

Mevrouw Spanjaard licht toe dat de arbeidsovereenkomsten met SW-ers niet zonder meer opzeg-

baar zijn. Mocht Vianen toetreden tot de GR AVRES, met daarbij de kanttekening dat de gang van 

zaken zoveel mogelijk bij het oude moet blijven, dan zal er een dienstverleningsovereenkomst tussen 

AVRES en PAUW moeten worden gesloten; dat vereist van de organisaties wel een open boekhou-

ding en bedrijfsvoering. Datzelfde proces zou ook voor WIL gelden, mocht de nieuwe gemeente aan 

Zuid-Holland worden toegevoegd. Het is zaak dat de dienstverlening zo klantgericht mogelijk voor de 

burgers wordt opgelost.    

Vianen omvat 11% van de business van WIL; dat betekent dat de gevolgen van een eventuele uittre-

ding van Vianen voor WIL overzienbaar zijn.  

Samenwerking tussen Gemeenschappelijke Regelingen vraagt volgens haar vooral om operationele 

slagkracht. Een fusie heeft niet haar voorkeur, zeker niet, nu de SW-bedrijven zich in een transforma-

tiefase bevinden. Daarbij kost een fusie altijd geld, terwijl onvoldoende beargumenteerd kan worden 

wat de meerwaarde van een fusie tussen dergelijke Gemeenschappelijke Regelingen is. 
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De IPC begrijpt dat, indien Vijfheerenlanden overgaat naar de provincie Utrecht, AVRES ervoor 

pleit dat de nieuwe gemeente ook onderdeel blijft uitmaken van AVRES. Dat is ook mogelijk met 

behulp van dienstverleningsovereenkomsten. Problemen gaan er ontstaan wanneer Vijfheeren-

landen, met hun business, in totaliteit zou toetreden tot de Utrechtse Gemeenschappelijke Rege-

lingen. Daardoor dreigt AVRES onder de kritische massa uit te komen hetgeen de continuïteit van 

de organisatie in gevaar brengt.  

Dit wordt door AVRES beaamd. Mevrouw Spanjaard wil tevens voorkomen dat er door gemeenten 

uit- en intredingsvergoedingen moeten worden betaald. Zij noemt dat “zondegeld”. 

Op de vraag of tijd een rol speelt in het tempo van uit- of toetreding, antwoordt zij dat dit niet het 

geval is. Het aanstaande vertrek van Hardinxveld-Giessendam zal zeker forse financiële consequen-

ties hebben, los van het tempo dat wordt aangehouden. Zij betreurt dat in hoge mate, omdat ge-

meenschapsgeld daardoor niet ten bate van de doelgroep wordt aangewend.  

De heer Bruggeman merkt op dat AVRES alles in het werk zal stellen om te voorkomen dat er een 

uittredingsvergoeding moet worden betaald; daartoe worden reeds gesprekken met PAUW en WIL 

gevoerd. Over deze kwestie vinden ook gesprekken plaats met de gemeentebesturen van Zederik en 

Vianen.  De werkgroep, die bestudeert of Vijfheerenlanden onderdeel van AVRES kan gaan uitmaken, 

bevindt zich in het A-V gebied en wordt getrokken door gemeentebestuurders van Vianen.  

Mevrouw Spanjaard meent dat het in dit kader vooral gaat om een operationele uitdaging, die niet 

op het bestuurlijk vlak ligt. De problemen in de SW-organisaties hebben veelal met sentimenten te 

maken. Wanneer dat wordt opgelost, kan er voortvarend worden doorgepakt.  

 

De IPC begrijpt dat AVRES met de beoogde gemeente Vijfheerenlanden in gesprek is over een op-

lossing. Samenwerking met WIL en PAUW behoort tot de mogelijkheden. Het blijkt mogelijk te zijn 

dat Gemeenschappelijke Regelingen arbeidskrachten van andere arbeidsmarktregio’s inhuren. 

Zouden de drie gemeenten tot AVRES willen toetreden?  

Mevrouw Van Leeuwen antwoordt dat het van het grootste belang is dat AVRES zijn eigen arbeids-

marktregio behoudt. Mocht Vijfheerenlanden zich aansluiten bij AVRES, dan wordt de arbeidsmarkt-

regio aanzienlijk versterkt. 

 

De heer Freije licht toe dat de arbeidsmarktregio in een AMvB is vastgelegd. Wijziging daarvan is 

mogelijk, echter, het hanteren van harde grenzen tussen arbeidsmarktregio’s getuigt z.i. van “oud 

denken”. Hij weet dat een deel van Zederik op Utrecht georiënteerd is, echter, het economisch wel-

bevinden komt ook voort uit Gorinchem en omgeving. Gorinchem heeft 35.000 inwoners en 21.000 

arbeidsplaatsen. Zijn vraag is wat nu werkelijk het probleem is. Gemeenschappelijke Regelingen zijn 

bestuurlijke gremia met een beperkte focus. Het is zaak dat de bestuurders over hun eigen schaduw 

heen stappen. Belangrijk is om de arbeidsmarktregio voor AVRES te behouden. Al jarenlang is er in 

die regio geïnvesteerd in goede contacten, korte lijnen, bedrijfsleven en sociale partners.  

 

De heer Bruggeman is van mening dat er legio mogelijkheden zijn om voor AVRES tot een oplossing 

te komen. Als wethouder van Leerdam staat hij op het standpunt dat de  arbeidsmarktregio Gorin-

chem, Alblasserwaard, Vijfheerenlanden in stand moet blijven maar dat zou betekenen dat de nieu-

we gemeente Vijfheerenlanden zich daarbij zou moeten aansluiten. Dan is het zaak dat AVRES gaat 

onderzoeken hoe met de arbeidsmarktregio, waar Vianen nu toe behoort, kan worden samenge-

werkt, juist omdat veel inwoners van Vianen op het Utrechtse georiënteerd zijn. Vianen bevindt zich 
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in een geheel andere arbeidsmarktregio, die zich zelfs uitstrekt tot en met Abcoude; volgens spreker 

is het geen werkbaar alternatief als Vijfheerenlanden zich daarbij aansluit.  

De heer Bruggeman verwacht dat een samenwerking tussen PAUW en AVRES gemakkelijker tot stand 

zal komen dan de arbeidsmarktregio’s. Zederik en Leerdam bevinden zich nu in de arbeidsmarktregio 

Gorinchem, de kleinste van het land; Vianen bevindt zich in bijna de grootste arbeidsmarktregio van 

het land. De gemeente Vijfheerenlanden zal dienaangaande een keuze moeten maken. Een gemeen-

te kan zich niet in twee arbeidsmarktregio’s tegelijk bewegen.  

Overigens kan het in financieel opzicht en qua invloed voor een gemeente interessant zijn om tot  

een kleinere arbeidsmarktregio toe te treden.  

Voorts meldt hij dat de arbeidsmarktregio’s Gorinchem en Drechtsteden constructief met elkaar in 

gesprek zijn.  

     

Mevrouw Spanjaard zet vervolgens uiteen dat PAUW andere sentimenten en uitdagingen in de be-

drijfsvoering kent dan AVRES. In de sociale werkvoorziening is men vooral onderlinge concurrentie 

gewend, terwijl het nu aankomt op samenwerking en dat vraagt een omslag in cultuur en denken. 

AVRES heeft ruim 600 SW cliënten en 25% daarvan is afkomstig uit Leerdam; een klein groepje SW-

ers komt uit Zederik en 303 SW-ers komen uit Gorinchem.  

De IPC heeft vernomen dat PAUW 750 SW cliënten heeft.   

 

De IPC vraagt of AVRES, evenals PAUW, er de voorkeur aan geeft dat Vijfheerenlanden aan de gro-

te arbeidsmarktregio wordt toegevoegd, omdat er dan meer variëteit in werkaanbod ontstaat 

(overigens niet specifiek voor de SW medewerkers) in relatie tot o.a. maakindustrie, het technische 

segment, het verstedelijkte gebied en het rurale gebied. Op die manier zou er in de regio meer ba-

lans in soorten werk  gaan ontstaan, juist voor het midden- en het lagere segment werkzoekenden. 

De heer Bruggeman heeft die stelling nog nooit vernomen van bedrijven uit Leerdam. De grote kaas-

fabriek en glasfabriek aldaar zijn vooral geïnteresseerd in HBO-ers. Bedrijven  vragen de gemeente in 

dat kader ook om voor die werknemers “mooie woningen” te bouwen.  

 

Mevrouw Spanjaard licht toe dat het UWV op arbeidsmarktregio georganiseerd is. Zij is blij met het 

hechte contact tussen AVRES en het UWV. Er zijn 3.000 WW-ers en 791 WAJONG-ers die op termijn 

het doelgroepenregister ingaan. Belangrijk is het, dat deze mensen in hun eigen omgeving aan een 

goede werkplek kunnen worden geholpen. Daar ligt een grote uitdaging.  

 

De voorzitter begrijpt dat het niet zoveel uitmaakt of de nieuwe gemeente aan Zuid-Holland of 

Utrecht wordt toegevoegd. Het gaat erom, zo begrijpt zij, dat een extra uittreding uit AVRES wordt 

voorkomen. Dat zou de nekslag voor deze GR kunnen zijn, gelet op het aanstaande vertrek van 

Hardinxveld-Giessendam en Lingewaal op termijn. 

Het voorgaande wordt door AVRES beaamd. Desgevraagd wordt bevestigd dat er met Vianen goed 

overleg wordt gevoerd.  

 

Er bestaan de nodige contacten en samenhang tussen AVRES en Drechtsteden. Is het een optie om 

die twee arbeidsmarkten bij elkaar te brengen, juist om dat  mooie gebied te vrijwaren van kwets-

baarheid? 

De heer Freije vindt het belangrijk dat bestuurders over hun schaduw heen kunnen kijken. Het on-

derscheid tussen het rurale gebied en de vele kernen in de A-V regio wordt gekoesterd. Hij staat op 
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het standpunt dat de congruentie, de korte lijnen, de arbeidsethos e.d. in de A-V regio bepaald an-

ders is dan in Drechtsteden. Dordrecht heeft bv. te maken met een grootstedelijke problematiek. 

Voorts wordt gememoreerd dat AVRES destijds onderdeel was van de arbeidsmarkt Drechtsteden, 

maar bewust (en met succes) veel energie gestoken heeft in het verkrijgen van een zelfstandige ar-

beidsmarktregio. (En dat de minister dus nog niet zo lang geleden nut en noodzaak inzag van een 

zelfstandige arbeidsmarktregio A-V).  

 

De voorzitter vraagt of de aanwezigen nog iets willen toevoegen. De heer Freije geeft aan dat de 

beide rechtsvoorgangers van Avres steeds een goede en transparante houding richting raadsleden 

wisten aan te nemen, bijvoorbeeld in het regelmatig beleggen van informatiebijeenkomsten voor 

raadsleden. Dit heeft tot een groot vertrouwen onder raadsleden in de werkzaamheden van deze 

gemeenschappelijke regelingen geleid. 

 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng.  

  

 

   

 

 



35  Reactie Waterschap Rivierenland  
herindelingsprocedure Vijfheerenlanden 
13-04-2016

Herindelingsontwerp

Vijfheerenlanden

Bijlagenboek



029  1 8. 04. 1016

Bezoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel 
Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel 

T (0344) 64 90 90	F (0344) 64 90 99 
E info@wsrl.n1	 I www.waterschaprivierenland.n1 

Bank IBAN NL93NWA 80636757269 
BIC NWABNL2G 

IPC Vijfheerenlanden 
t.a.v.mevr. M. Pennarts-Pouw 
Postbus 80300 
3508 TH UTRECHT

erschap 

Rivierenland 

VERZONDEN 15 APR 2016 

Datum:	 Uw kenmerk:
	 Ons kenmerk:	 Behandeld door: 

13 april 2016
	

201605551/363707	mr. E. van Ginkel 

Onderwerp:	 Doorkiesnummer / e-mail: 

Reactie herindelingsprocedure gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik
	

(0344) 64 91 74 
e.van.ginkel@wsrl.n1 

Geachte mevrouw Pennarts-Pouw, 

In verband met de herindelingsprocedure Vijfheerenlanden en voorbereiding van uw advies over de 
samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en de wijziging van de provinciegrens 
heeft u per brief van 21 maart 2016 een aantal vragen gesteld met betrekking tot de eventuele 
effecten daarvan voor het waterschap. Wij hebben dit in onze vergadering van 5 april besproken, in 
deze brief beantwoorden wij uw vragen. 

1. Hoe beoordeelt u de voorgenomen samenvoeging van Leerdam-Vionen-Zederik tot de 
nieuwe gemeente Vijfheerenlanden per 1-1-2018? 

Als functionele overheid voor watertaken heeft WSRL in het algemeen geen bijzonder standpunt 
inzake de samenvoeging van gemeentelijke overheden. In dit specifieke geval zien wij vanuit 
waterstaatkundig oogpunt geen bezwaren tegen een voorgenomen samenvoeging. 

2. Wat betekent de voorgenomen fusie Vijfheerenlanden voor de samenwerking(srelatie) met 

het waterschap? 

De samenwerking met één grotere, samengevoegde gemeente biedt naar verwachting 
mogelijkheden tot verdere optimalisatie, zeker als het gaat om ambtelijke samenwerking. Dit is 
echter geen zwaarwegend argument, omdat de samenwerking nu in het algemeen ook goed is. 

Een ander relevant punt heeft betrekking op de overname van het stedelijk water. Deze overname 
is opgeschort tot na 2018 in verband met de voorgenomen samenvoeging. Na de samenvoeging 
kunnen we deze overname voor de huidige drie gemeenten in één keer regelen. 

Wij verzoeken u vriendelijk bij verdere correspondentie ons kenmerk te vermelden, zodot wij uw brief sneller kunnen 

beantwoorden.
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3. Wat betekent deze fusie voor de uitoefening van de waterschapstaken zoals het 
wegbeheer? 

Het waterschap is verantwoordelijk voor de wegen in het buitengebied van de Alblasserwaard en de 
Vijfheerenlanden. Deze taak is bij provinciaal reglement "Algemeen Reglement voor het waterschap 
Rivierenland" aan het waterschap toebedeeld. Verkeersveiligheid en het verder terugdringen van 
het aantal verkeersslachtoffers staan daarbij centraal. 
Voor de drie gemeenten gaat het om de verantwoordelijkheid van het waterschap voor ongeveer 
230 kilometer aan wegen in het buitengebied. Totaal heeft het waterschap de wegenzorg voor ruim 
600 kilometer in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Hiermee is jaarlijks een bedrag van 
circa 8 miljoen euro gemoeid. 

De uitvoering van de wegentaak door het waterschap in het Zuid-Hollandse deel van ons 
beheergebied is historisch ontstaan, maar is geen kerntaak die bij de waterschappen hoort. In ons 
bestuursakkoord "Veilig en vernieuwend" is op hoofdlijnen vastgelegd welke ambitie het 
waterschap heeft en welke koers het wil varen in de bestuursperiode 2015 tot en met 2019. Ten 
aanzien van het wegbeheer is opgenomen dat bij gemeentelijke herindeling in de Alblasserwaard en 
de Vijfheerenlanden zal worden verkend of de overdracht van het wegbeheer naar gemeenten 
daarin een plaats kan krijgen. 

Door een mogelijke aansluiting van een aantal gemeenten bij de provincie Utrecht, waarin van 
oudsher de wegentaak niet door de waterschappen worden verricht, lijkt een overdracht van het 
wegbeheer hierin passend. Hierbij is ook van belang wat het standpunt is van de overige gemeenten 
in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden waarvoor het waterschap op dit moment de wegentaak 
uitvoert. 
Een overdracht van de wegentaak raakt ook de huidige afspraken met provincie Zuid-Holland over 
de gladheidbestrijding en subsidieregelingen verkeer en vervoer. Het is van belang om deze 
onderwerpen ook met de provincie Utrecht goed te regelen. 

Op 4 april 2016 heeft er een bestuurlijk overleg met de drie gemeenten plaatsgevonden om 
scenario's te verkennen van een overdracht van de wegentaak van waterschap naar de nieuwe 
gemeente en het geschikte moment daarvoor. Op dit moment kiezen de drie gemeenten er niet 
voor om dit onderwerp hoog op de agenda te plaatsen. Er wordt zelfs gedacht aan dit onderwerp 
over te laten aan de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Dit in verband met het feit dat voor 
1 januari 2018 nog veel werk verricht moet worden. Als alternatief kan daarbij worden gedacht om 
de overdracht van de wegentaak in de regio breder bespreekbaar te maken. 

4. Wot betekent een provinciegrenswijziging tussen Zuid-Holland en Utrecht binnen 
Vijfheerenlanden voor de uitvoering van de waterschapstaken? 

Bij een wijziging van de provinciegrens is nadere afstemming gewenst. Op dit moment is slechts een 
klein deel van ons beheergebied gelegen in de provincie Utrecht. Dit is bovendien voor een 
belangrijk deel stedelijk gebied. De samenwerking met de provincie Utrecht wordt nu vooral op een 
praktische wijze vorm gegeven. We weten elkaar te vinden wanneer het nodig is. 

Wanneer ook het gebied van de huidige gemeenten Zederik en Leerdam deel gaat uitmaken van de 
provincie Utrecht heeft dat gevolgen voor onze samenwerking met deze provincie. Met name de 
dossiers op het gebied van regionale waterkeringen en vaarwegbeheer zijn daarbij relevant.
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Regionale waterkeringen 
Met de provincie Zuid-Holland zijn afspraken gemaakt over de regionale waterkeringen. Recent 
heeft deze provincie ons tot 2030 uitstel verleend voor de afronding van een verbeterprogramma 
voor deze waterkeringen. De provincie Utrecht heeft zich daarbij aangesloten voor wat betreft de 
regionale waterkering in Vianen. Wij gaan ervan uit dat de afspraken hierover na samenvoeging 
ongewijzigd blijven. 

Vaarwegbeheer 
Daarnaast speelt het vaarwegbeheer. De provincie Utrecht heeft een groot deel van het 
vaarwegbeheer overgedragen aan de waterschappen. Het is op dit moment nog niet duidelijk welke 
koers de provincie Utrecht wil volgen voor de vaarwegen in het gebied waarmee de provincie 
volgens de voorliggende plannen wordt uitgebreid. Vanwege de intensiteit is met name het 
vaarwegbeheer op het Merwedekanaal voor ons een aandachtspunt. 

Natuur 
Ook andere beleidsthema's, zoals beleid ten aanzien van veenweidegebieden en met betrekking tot 
waternatuur, zullen ongetwijfeld nog de nodige aandacht vragen. Wanneer naast de gemeente 
Vianen ook het overige deel van de Vijfheerenlanden aan de provincie Utrecht wordt toegevoegd 
zullen enkele natuurgebieden onder de Utrechtse verantwoordelijkheid komen te vallen. 

Nu zijn bijvoorbeeld de maatre gelen in het Natura2000-gebied Zouweboezem in de gemeente 
Zederik afhankelijk van vaststelling beheerplan Natura2000 door de provincie Zuid Holland. Bij 
wijziging van de provinciegrens kan dit consequenties hebben voor de 
samenwerkingsovereenkomst tenzij provincie Utrecht de afspraken overneemt. 

In het algemeen wordt in dit kader nog opgemerkt dat WSRL met de provincie Utrecht geen 
waterovereenkomst heeft afgesloten zoals we die met provincies Gelderland, Zuid-Holland en 
Noord-Brabant wel kennen. 

Calamiteitenzorg 
Door de gemeentelijke herindeling wijzigen de belangen van WSRL in de verschillende 
veiligheidsregio's. WSRL heeft te maken met vijf veiligheidsregio's, dit wijzigt overigens niet door de 
voorgenomen herindeling. De fusiegemeenten Leerdam, Vianen en Zederik liggen in de 
waterstaatkundige eenheid dijkring 16, samen met een aantal Zuid-Hollandse gemeenten. Als de 
fusiegemeenten bij de provincie Utrecht komen, wordt het gebiedsaandeel van de veiligheidsregio 
Utrecht in de dijkring groter (Vianen behoort tot het werkgebied van deze veiligheidsregio en ligt in 
dijkring 16). Nu zijn wij in de voorbereiding op calamiteiten in de veiligheidsregio Utrecht indirect 
vertegenwoordigd (door een collega van hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden). Na 
gemeentelijke herindeling en wijziging van de provinciegrens wordt het belang bij de 
veiligheidsregio Utrecht groter. 

Wat hierbij aandacht vraagt zijn de afspraken die de veiligheidsregio's onderling hebben vast gelegd 
in de rampbestrijdingsplannen (dijkdoorbraak en overstroming) over besluitvorming binnen de 
dijkringen. Met de veiligheidsregio's zullen we moeten kijken hoe de onderlinge afstemming goed 
blijft geborgd. 
Volgens het risicoprofiel van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is het overstromingsrisico één 
van de grootste risico's in deze regio. Als dat risico zich manifesteert, kan het noodzakelijk zijn om
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de gehele bevolking uit die dijkring te evacueren. Met name bij een stormvloed vanuit zee is de 
reactietijd om tot een dergelijk evacuatiebesluit te komen beperkt. 

Als door de genoemde fusie een groter deel van de dijkring tot de veiligheidsregio Utrecht gaat 
behoren en de overige gemeenten bij de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid blijven, vereist een 
evacuatie extra aandacht voor de besluitvorming in twee veiligheidsregio's of dat beide 
veiligheidsregio's vooraf extra afspraken vastleggen. In beide gevallen maakt het deze toch al 
zwaarwegende en verstrekkende besluitvorming complexer, terwijl in die crisissituatie een 
doortastende en voortvarende besluitvorming noodzakelijk is voor de veiligheid van de bewoners. 
Daarom is het niet aan te bevelen om met het oog op het overstromingsrisico de dijkring verder op 
te delen over twee veiligheidsregio's. 

Paraafia 

Bijlagen:	geen 

Afschrift:	Archief, T-JRZ
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Geachte mevrouw Pennarts-Pouw, 

In uw brief van 29 maart jl. vraagt u de Raad voor de rechtspraak naar de eventuele effecten voor de 
Rechtspraak van de samenvdeging van Leerdam, Vianen en Zederik en de wijziging van de 
provinciegrens. Hieronder treft u onze reactie aan op de door u aestelde vragen. 

1. Wat betekent de beoogde fusie voor (de samenwerking met) uw organisatie?  
De beoogde samenvoeging heeft voor de Rechtspraak een werklastverschuiving tot gevolg tussen met 
name de rechtbanken Midden-Nederland en Rotterdam. De samenvoeging heeft ook een 
werklastverschuiving tot gevolg tussen de gerechtshoven Den Haag en Arnhem-Leeuwarden, echter in 
een geringere mate dan bij de rechtbanken. Indien de toekomstige gemeente Vijfheerenlanden onderdeel 
van Utrecht wordt, is het verschuivingseffect ongeveer twee keer groter dan als de nieuwe gemeente 
onderdeel van Zuid-Holland wordt. In beide gevallen zijn de werklasteffecten echter goed op te vangen 
door de Rechtspraak. 

Vanuit bedr ij iseconornisch perspectief ligt het voor de hand om er als Rechtspraak de voorkeur aan te 
geven de nieuwe gemeente onderdeel te laten worden van Zuid-Holland. 
Vanuit het perspectief van de rechtszoekende zou dat anders kunnen liggen. Indien het merendeel van 
de inwoners van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik zich gewoonlijk — als het gaat om werken, 
consumeren en recreëren — richt tot Utrecht i.p.v. Dordrecht of Rotterdam, dan ligt het meer voor de 
hand Vi.j flieerenlanden onderdeel te laten worden van Utrecht. U kunt zich daar als commissie een beter 
beeld van vormen dan dat de Rechtspraak dat kan. 

2. Is er specifieke kennis die uw organisatie nu heefi in de betrokken gemeenten die overbodig wordt als 
de nieuwe gemeente ligt in de provincie Zuid-Holland c.q. in de provincie Utrecht? Of is er sped fieke  
kennis die uw organisatie nodig heeft als de nieuwe gemeente Vijfbeerenlanden ligt in de provincie  
Zuid-Holland c.q. in de provincie Utrecht? 
Geen van de drie huidige gemeenten brengt een specifieke zaaksinstroom met zich, die vraagt om 
speci fieke competenties van de betrokken gerechten. De voor de zaaksinstroom benodigde competenties 
zijn in alle gerechten aanwezig.
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3. Wat is uw opvatting over aebiedscongruentie op de terreinen veil igheid. politie en Openbaar 
Ministerie?  
Gebiedscongruentie is voor de Rechtspraak van groot belang. Opheffen van de congruentie brengt hoge 
kosten met zich, bijvoorbeeld voor het aanpassen van IT-systemen. Voorts is congruentie van belang 
voor het eenvoudiger en op eenduidig niveau afspraken kunnen maken tussen ketenparttijen, onder meer 
over capaciteitsinzet, werkprocessen en het uitwisselen van informatie. Mede om deze reden was 
geografische congruentie één van de uitgangspunten van de Politiewet 2012 en de per 1 januari 2013 
van kracht geworden Wet herziening gerechtelijke kaart. Gebiedscongruentie is dus voor de 
Rechtspraak van belang voor een efficiënte organisatie van de samenwerking met bijvoorbeeld het 
Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming, reclassering en gecertificeerde instellingen 
(voormalige bureaus Jeugdzorg). Gebiedscongruentie maakt het ook voor andere instanties helder met 
wie en waar samenwerkina moet worden aezocht, zoals de samenwerking tussen aemeenten en 
gecertiticeerde instellingen. Omdat de huidige gemeenten in verschillende provincies liggen werkt de 
gemeente Vianen op dit moment waarschijnlijk met een andere gecertificeerde instelling dan Leerdam 
en Zederik. Een aandachtspunt voor gemeenten is dus dat zij met elkaar moeten afgtemmen hoe deze 
samenwerking vorm te geven na de fusie. 

Het samenvoegen van Leerdam, Vianen en Zederik zal moeten leiden tot aanpassing van de 
arrondissements- en ressortsgrenzen. Omdat het arrondissement Midden-Nederland onder meer het 
grondgebied van de provincie Utrecht omvat. kan na de fusie de beschrijving van het arrondissement 
ongewijzigd blijven. Voor het arrondissement Rotterdam geldt dat de omschrijving van het 
arrondissement in artikel 12 van de Wet op de rechterlijke indeling aangepast dient te worden, zowel in 
het geval dat Vijfheerenlanden onderdeel van Utrecht wordt als in het geval dat de nieuwe gemeente 
onderdeel van Zuid-Holland wordt. 

4. Wat betekent de situatie als de nieuwe aemeente Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland c.q.  
in de provincie Utrecht komt te liggen voor uw oraanisatie? En op welke wijze kunnen eventuele  
nadelen worden gemitiaeerd/vereffend? 
Zoals onder 1 al opgemerkt, heeft de oprichting van de Ilieuwe gemeente een verschuiving van de 
werklast tot gevolg tussen de betrokken twee rechtbanken en twee gerechtshoven. 
Vanwege onze inschatting dat de effecten van werklastverschuiving door de Rechtspraak goed op te 
vangen zijn, zou wat ons betreft het belang van de rechtzoekende voorop moeten staan bij de bepaling 
van de provincievoorkeur. Verder staat voor ons vast dat het belang van de rechtzoekende is gediend bij 
gebiedscongruentie. 

lk vertrouw er op dat u de effecten van de samenvoeging en de standpunten van de Rechtspraak 
daarover zult meewegen in uw herindelingsadvies. 

Met vriendelijke groet, 

mr. F.C. Bakker — 
Voorzitter Raad voor de rechtspraak
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Onderwerp Herindelingsprocedure Vijfheerenlanden 

Geachte mevrouw Pennarts-Pouw, 

In uw brief gericht aan de korpschef Nationale Politie, verzoekt u een standpunt inzake 
het toetsingscriterium "evenwichtige regionale verhoudingen" in relatie tot de fusie van 
de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik per 1 januari 2018. Gezien de betrokkenheid 
van de eenheden Rotterdam en Midden-Nederland geven wij door middel van deze brief 
invulling aan uw verzoek. 

1. Wat betekent de beoogde fusie voor de regionale samenwerking in termen van 
de kwaliteit van dienstverlening en uitvoeringskracht van de politietaken en de 
satnenwerking met de nieuwe gemeente? 

Met de komst van de nationale politie is het aanpassen van de organisatie op een 
grenscorrectie voor de politieorganisatie vereenvoudigd. Een wezenlijk doel bij de 
vorming van de Nationale Politie is immers het bereiken van een grotere mate van 
eenduidigheid binnen het korps. De kwaliteit van de dienstverlening aan burgers, 
samenwerking met partners alsook een generieke taakstelling maken hier onlosmakelijk 
deel van uit. Ongeacht wijzigingen in de provinciale indeling ten gevolge van de beoogde 
fusie, alsmede de hiermee samenhangende organisatorische inbedding in de eenheden 
Rotterdam of Midden-Nederland, leidt dit niet tot structurele veranderingen in de kwaliteit 
van dienstverlening aan burgers en/of partners dan wel in de uitvoeringskracht van 
politietaken. 

2. Is er specifieke kennis die uw organisatie nu heeft in de betrokken gemeenten 
die overbodig wordt als de nieuwe gemeente ligt in de provincie Zuid-Holland 
c.q. in de provincie Utrecht? Of is er specifieke kennis die de organisatie nodig 
heeft als de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden ligt in de provincie Zuid-Holland 
c.q. in de provincie Utrecht? 

Lokale informatie en kennis is vastgelegd in de informatiesystemen van de 
politieorganisatie. De gemeentelijke herindeling vraagt om de overdracht van deze 
informatie tussen de eenheden Midden-Nederland en Rotterdam op het moment dat de 
provincie- en eenheidsgrenzen worden aangepast. Enkele medewerkers, zoals 
wijkagenten, beschikken over specifieke lokale kennis. Borging van deze specifieke 
kennis wordt in de overdracht georganiseerd en heeft daarmee onze aandacht. 

«waaKzaam en dienstbaar»



Datum 25 april 2016 
Onderwerp Herindelingsprocedure 

Vijfheerenlanden 
Pagina 2/2

P*LITI E 

3. Wat is civil opvatting over gebiedscongruentie op de terreinen 
omgevingsdienst/veiligheid en politie? 

De politie kent een veelvoud aan taken en samenwerkingsverbanden, de milieutaak en 
de bijhorende samenwerking met de omgevingsdienst zijn hiervan voorbeelden. Een 
cruciaal punt in gebiedscongruentie en veiligheidsstructuren betreft echter de koppeling 
met het bevoegd gezag. Waar dit de openbare orde betreft berust dit gezag bij de 
burgemeester. Lokaal resulteert dit onder andere in het bepalen van prioriteiten voor het 
integrale veiligheidsbeleid. Regionaal vindt er afstemming en samenwerking plaats met 
o.a. regioburgemeester en Openbaar Ministerie. 

De politieorganisatie is te allen tijde volgend aan de Provinciewet en de Wet 
gerechtelijke kaart. Wijziging van bovenstaande wetgeving vraagt dus om aanpassing 
van de Politiewet en de politieorganisatie. Gezien de wijziging van de provinciegrenzen 
zullen veiligheidsafspraken en samenwerkingsconvenanten moeten worden herzien, 
ook waar dit het sociale domein van de fusiegerneente betreft. De eenheid Rotterdam is 
van mening dat de resulterende heroriëntatie op de veiligheidsketen het kleinst zal zijn 
indien de fusiegemeente Vijfheerenlanden ingedeeld wordt in de provincie Zuid-Holland. 

4. Wat betekent de toetreding c.q. uittreding van de nieuwe gemeente 
Vijfheerenlanden voor de betreffende politieregio: 

a. voor uw organisatie 
b. voor het materieel 
c. voor de dienstverlening voor de regio 
d. in termen van mitigatie en verevening 

Wij zijn van mening dat de toetreding c.q. uittreding van de gemeente Vijfheerenlanden 
gevolgen heeft voor de eenheden Rotterdam en Midden-Nederland. Een alomvattende 
inventarisatie is hierin nog niet beschikbaar. Wel is duidelijk dat er sprake zal zijn van de 
wijziging van de inrichtingsplannen (formatieplaatsen) en verschuivingen in materieel, 
huisvesting en ICT infrastructuur. Ook dient een aanpassing van de omvang van een 
regionale eenheid conform het Besluit Algemene Rechtspositie Politie te worden 
aangemerkt als een reorganisatie. De eenheid Rotterdam is van mening dat de impact 
op de politieorganisatie het kleinst zal zijn indien de huidige gemeenten Leerdam en 
Zederik deel uit blijven maken van de provincie Zuid-Holland. 

Na het aanbieden van het herindelingsadvies aan het ministerie van Binnenlandse 
Zaken stellen de eenheden Rotterdam en Midden-Nederland een gezamenlijk actie en 
uitvoeringsplan op. Vanuit het perspectief dat wij éën politieorganisatie zijn, heeft een 
wijziging van provinciegrens, geen structurele impact op de kwaliteit van dienstverlening 
en samenwerking. 

Met vriendelijke groet,

«waaczaarn en dienstbaar»
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1.	  Samenvatting	  
Vraagstelling	  
De	  raden	  van	  de	  gemeenten	  Zederik,	  Leerdam	  en	  Vianen	  willen	  door	  middel	  van	  een	  dit	  
onderzoek	  inzicht	  krijgen	  in	  de	  haalbaarheid	  van	  de	  gemeente	  Vijfheerenlanden.	  Het	  onderzoek	  
moet	  inzicht	  geven	  op	  de	  consequenties	  van	  de	  vorming	  van	  de	  nieuwe	  gemeente	  op	  een	  viertal	  
hoofdthema’s:	  toekomstbeeld	  op	  hoofdlijnen,	  financiën,	  provinciekeus	  en	  verbonden	  partijen.	  

Toekomstbeeld	  op	  hoofdlijnen	  
De	  drie	  gemeenten	  laten	  op	  hoofdlijnen	  veel	  vergelijkbare	  uitgangspunten	  zien.	  De	  visies	  komen	  
op	  hoofdlijnen	  overeen.	  De	  drie	  gemeenten	  willen	  een	  aantrekkelijk	  woonklimaat	  bieden	  voor	  
inwoners.	  Alle	  drie	  de	  gemeenten	  zetten	  in	  op	  werkgelegenheid,	  toerisme	  en	  toename	  van	  
bedrijvigheid.	  De	  landschappelijke	  kwaliteit	  en	  cultuurhistorische	  waarden	  worden	  benadrukt.	  
De	  drie	  gemeenten	  zetten	  expliciet	  in	  op	  verdere	  ontwikkeling	  van	  toerisme	  en	  recreatie.	  De	  drie	  
gemeenten	  willen	  allen	  ruimte	  bieden	  aan	  de	  agrarische	  sector.	  

De	  maatschappelijke	  opgaven	  zijn	  gericht	  op	  onderwijs	  (behoud	  instellingen,	  verbreding	  
onderwijsfunctie),	  leefbaarheid	  (behoud	  nabijheid	  van	  voorzieningen),	  zorg	  (behoud	  nabijheid	  
van	  voorzieningen,	  vrijwilligers,	  ondersteuning	  mantelzorgers)	  en	  welzijn	  (nabijheid	  sport-‐	  en	  
ontmoetingsvoorzieningen).	  	  

Uit	  de	  toekomstvisies	  blijkt	  dat	  voor	  alle	  drie	  de	  gemeenten	  de	  vitaliteit	  van	  de	  kernen	  van	  groot	  
belang	  is.	  Voorzieningen	  worden	  noodzakelijk	  geacht	  in,	  of	  in	  de	  nabijheid	  van,	  de	  kernen.	  e	  
contouren	  en	  meerwaarde	  

Als	  de	  gemeenten	  tot	  herindeling	  besluiten,	  ontstaat	  een	  middelgrote	  gemeente,	  waarin	  
natuurschoon,	  goed	  wonen,	  sociale	  cohesie,	  bereikbaarheid,	  bedrijvigheid,	  toerisme	  en	  vitaliteit	  
centraal	  staan.	  De	  gemeente	  kan	  baat	  hebben	  van	  de	  ligging	  nabij	  de	  stad	  Utrecht	  en	  de	  
aanwezigheid	  van	  historische	  centra	  worden	  aantrekkelijk	  gevonden	  (als	  het	  gaat	  om	  toerisme	  
en	  vestigingsfactoren).	  De	  drie	  gemeenten	  sluiten	  qua	  beleidsdoelstellingen	  goed	  bij	  elkaar	  aan.	  
De	  contouren	  die	  zijn	  geschetst	  voor	  de	  toekomstige	  gemeente	  geven	  meer	  mogelijkheden	  (met	  
name	  voor	  wat	  betreft	  kwaliteit	  en	  zeggenschap)	  om	  doelen	  te	  realiseren	  in	  een	  grotere	  
gemeenten	  dan	  in	  de	  huidige	  drie.	  De	  mate	  van	  invloed	  van	  de	  nieuwe	  gemeente	  (of	  de	  mate	  van	  
zeggenschap)	  is	  van	  belang.	  Dit	  zal	  in	  de	  praktijk	  afhankelijk	  zijn	  van	  de	  kwaliteit	  en	  wijze	  van	  
opereren	  van	  de	  bestuurlijke	  en	  ambtelijke	  vertegenwoordigers.	  Partnergemeenten	  verwachten	  
van	  Vijfheerenlanden	  een	  actieve	  houding	  en	  een	  zekere	  voortrekkersrol.	  
De	  analyse	  van	  de	  contouren	  en	  meerwaarde	  van	  de	  gemeente	  Vijfheerenlanden	  versterken	  de	  
inhoudelijke	  constateringen	  dat	  er	  geen	  inhoudelijke	  belemmeringen	  zijn	  voor	  de	  vorming	  van	  een	  
nieuwe	  gemeente	  Vijfheerenlanden	  en	  dat	  de	  nieuwe	  gemeente	  een	  aantal	  kansen	  kan	  benutten	  die	  
de	  voor	  de	  afzonderlijke	  gemeenten	  Zederik,	  Leerdam	  en	  Vianen	  niet	  of	  lastiger	  te	  realiseren	  zijn.	  

Financiën	  
Uit	  het	  uitgevoerde	  financiële	  onderzoek	  zijn	  bij	  geen	  van	  de	  drie	  gemeenten	  nieuwe	  feiten	  en/of	  
omstandigheden	  naar	  voren	  gekomen	  die	  een	  wezenlijke	  invloed	  hebben	  op	  het	  risicoprofiel	  van	  
de	  nieuw	  te	  vormen	  gemeente.	  Uit	  het	  onderzoek	  komt	  naar	  voren	  dat	  alle	  drie	  de	  gemeenten	  op	  
dit	  moment	  financieel	  op	  orde	  zijn.	  De	  gemeenten	  zijn	  op	  dit	  moment	  niet	  kwetsbaar	  te	  noemen.	  
Wel	  is	  vastgesteld	  dat	  er	  bij	  de	  onderzochte	  onderwerpen	  verschillen	  zijn	  tussen	  de	  drie	  
gemeenten,	  maar	  dat	  deze	  verschillen	  in	  belangrijke	  mate	  worden	  bepaald	  door	  de	  eigenheid	  van	  
de	  drie	  gemeenten,	  het	  ontwikkelstadium	  waarin	  de	  drie	  gemeenten	  zich	  bevinden	  en	  de	  mate	  
waarin	  de	  gemeenten	  grondposities	  bezitten.	  	  

Alle	  drie	  de	  gemeenten	  hebben	  een	  structureel	  sluitende	  meerjarenbegroting	  2015-‐2018	  en	  
staan	  onder	  repressief	  toezicht	  van	  de	  provincie.	  Wel	  zijn	  er	  verschillen	  tussen	  de	  drie	  
gemeenten	  inzake	  de	  gehanteerde	  begrotingsuitgangspunten	  en	  boekhoudkundige	  keuzes.	  Dit	  
zorgt	  er	  voor	  dat	  de	  begrotingen	  van	  de	  drie	  gemeenten	  op	  met	  name	  het	  niveau	  van	  de	  hoogte	  
en	  samenstelling	  van	  de	  kostprijzen	  van	  de	  verschillende	  gemeentelijke	  producten	  niet	  
eenvoudig	  vergelijkbaar	  zijn	  te	  maken.	  	  
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De	  mate	  van	  de	  beïnvloedbaarheid	  van	  de	  begroting	  op	  korte	  termijn	  verschilt	  ook	  tussen	  de	  drie	  
gemeenten.	  Leerdam	  heeft	  ultimo	  2014	  van	  de	  drie	  gemeenten	  het	  hoogste	  bedrag	  aan	  
afschrijvingslasten	  doorgeschoven	  naar	  de	  toekomst	  (€	  1.607	  per	  inwoner)	  en	  Vianen	  het	  laagste	  
bedrag	  (€	  756	  per	  inwoner).	  Hierbij	  komt	  dat	  het	  aandeel	  van	  de	  netto	  rentekosten	  in	  een	  
percentage	  van	  de	  begroting	  2015	  bij	  Leerdam	  het	  hoogste	  is	  met	  een	  percentage	  van	  4,6%	  en	  bij	  
Vianen	  en	  Zederik	  met	  respectievelijk	  1,0%	  en	  respectievelijk	  0,8%	  lager	  is.	  De	  impact	  op	  de	  
meerjarenbegroting	  van	  rentewijzigingen	  is	  hierdoor	  bij	  Leerdam	  groter	  dan	  bij	  Vianen	  en	  
Zederik.	  

Ook	  de	  uitvoering	  van	  de	  gemeentelijke	  taken	  verschilt	  tussen	  de	  drie	  gemeenten.	  De	  gemeente	  
Vianen	  voert	  zelf	  meer	  gemeentelijke	  taken	  uit	  dan	  Leerdam	  en	  Zederik.	  De	  gemeente	  Vianen	  
heeft	  van	  de	  drie	  gemeenten	  relatief	  gezien	  het	  grootste	  ambtelijke	  apparaat	  (129	  inwoners	  per	  
Fte)	  en	  de	  gemeente	  Zederik	  het	  kleinste	  ambtelijke	  apparaat	  (191	  inwoners	  per	  Fte),	  
tegelijkertijd	  heeft	  dat	  ook	  tot	  gevolg	  dat	  het	  gemiddelde	  salaris	  in	  Vianen	  lager	  ligt,	  omdat	  er	  
sprake	  is	  van	  relatief	  meer	  lagere	  functieschalen	  (uitvoerende	  taken).	  

Tussen	  de	  drie	  gemeenten	  zijn	  ook	  belangrijke	  verschillen	  aanwezig	  in	  de	  methode	  waarop	  het	  
risicoprofiel	  en	  de	  weerstandscapaciteit	  wordt	  bepaald.	  Bij	  alle	  gemeenten	  zijn	  de	  risico’s	  wel	  in	  
beeld,	  maar	  worden	  de	  risico’s	  niet	  op	  dezelfde	  wijze	  geïnventariseerd	  en	  gekwantificeerd.	  Ook	  
hebben	  de	  drie	  gemeenten	  een	  verschillend	  beleid	  ten	  aanzien	  van	  het	  identificeren	  en	  
kwantificeren	  van	  bronnen	  van	  weerstandscapaciteit.	  

De	  gemeente	  Leerdam	  en	  Zederik	  participeren	  in	  nagenoeg	  dezelfde	  verbonden	  partijen	  in	  de	  
regio	  Alblasserwaard	  Vijfheerenlanden	  en	  hebben	  hierdoor	  een	  vergelijkbaar	  kostenpatroon	  
voor	  de	  uitvoering	  van	  gemeentelijke	  taken	  door	  de	  verbonden	  partijen.	  

In	  de	  begroting	  2015	  van	  de	  drie	  gemeenten	  zijn	  de	  additionele	  financiële	  middelen	  van	  het	  Rijk	  
voor	  de	  uitvoering	  van	  de	  drie	  decentralisaties	  budgetneutraal	  opgenomen	  (inkomsten	  zijn	  gelijk	  
aan	  de	  uitgaven).	  Recentelijk	  zijn	  de	  eerste	  tussentijdse	  rapportages	  opgesteld	  over	  alle	  drie	  de	  
beleidsterreinen	  van	  het	  Sociaal	  Domein.	  In	  de	  eerste	  drie	  maanden	  bevatte	  deze	  
maandrapportage	  nog	  weinig	  inhoudelijke	  gegevens,	  vanwege	  het	  achterblijven	  van	  de	  facturatie	  
door	  zorgaanbieders.	  Er	  zijn	  op	  dit	  moment	  bij	  geen	  van	  de	  drie	  gemeenten	  aanwijzingen	  dat	  er	  
op	  grote	  schaal	  overschrijdingen	  van	  beschikbare	  budgetten	  plaatsvinden.	  

Om	  de	  financiële	  uitgangpositie	  van	  de	  mogelijk	  nieuwe	  gemeente	  Vijfheerenlanden	  in	  beeld	  te	  
brengen	  is	  de	  gezamenlijke	  balans	  van	  de	  drie	  gemeenten	  per	  31	  december	  2014	  opgesteld	  en	  
zijn	  de	  belangrijkste	  financiële	  ratio’s	  van	  de	  nieuwe	  gemeente	  berekend.	  Als	  deze	  worden	  
vergeleken	  met	  balansposities	  van	  gemeenten	  met	  een	  vergelijkbare	  omvang	  komt	  naar	  voren	  
dat	  met	  uitzondering	  van	  één	  indicator	  (‘voorraad	  gronden’),	  Vijfheerenlanden	  een	  vergelijkbare	  
financiële	  positie	  heeft	  als	  gemeenten	  met	  20.000	  tot	  50.000	  inwoners	  en	  een	  gunstigere	  
financiële	  positie	  heeft	  dan	  gemeenten	  met	  50.000	  tot	  100.000	  inwoners.	  	  

De	  beoogde	  herindelingsdatum	  is	  1	  januari	  2018.	  Dit	  betekent	  dat	  de	  drie	  gemeenten	  in	  de	  
periode	  2015–2017	  nog	  financieel	  zelfstandig	  zijn.	  In	  deze	  periode	  kan	  de	  financiële	  positie	  van	  
de	  drie	  gemeenten	  wijzigen	  ten	  opzichte	  van	  de	  financiële	  positie	  ultimo	  2014.	  Geadviseerd	  
wordt	  in	  deze	  periode	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  financiële	  positie	  van	  de	  drie	  gemeenten	  
nauwgezet	  te	  monitoren	  en	  hierbij	  met	  name	  de	  impact	  van	  de	  in	  deze	  periode	  door	  de	  drie	  
gemeenten	  aangegane	  en	  nog	  aan	  te	  gane	  verplichtingen	  op	  de	  financiële	  uitgangspositie	  en	  het	  
risicoprofiel	  van	  de	  nieuwe	  gemeente	  op	  1	  januari	  2018	  in	  beeld	  te	  brengen	  en	  hierbij	  ook	  de	  
ontwikkeling	  van	  de	  werkelijke	  resultaten	  en	  het	  risicoprofiel	  van	  de	  lopende	  grondexploitaties	  
van	  de	  drie	  gemeenten	  te	  betrekken	  
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Conclusie:	  vanuit	  de	  financiële	  analyse	  van	  de	  gemeenten	  Zederik,	  Leerdam	  en	  Vianen	  zijn	  er	  
verschillen	  geconstateerd,	  die	  de	  komende	  periode	  aandacht	  verdienen.	  Er	  zijn	  geen	  feiten	  
geconstateerd	  die	  een	  wezenlijke	  invloed	  hebben	  op	  het	  risicoprofiel	  van	  de	  gemeente	  
Vijfheerenlanden;	  er	  zijn	  daarmee	  geen	  financiële	  belemmeringen	  voor	  de	  vorming	  van	  de	  nieuwe	  
gemeente	  Vijfheerenlanden.	  

	  
Provinciekeus	  
De	  drie	  gemeenten	  kennen	  onderling	  vrij	  sterke	  relatiepatronen;	  het	  onderlinge	  belang	  van	  de	  
drie	  gemeenten	  voor	  elkaar	  is	  groot.	  De	  maatschappelijke	  en	  economische	  relatiepatronen	  voor	  
Vijfheerenlanden	  als	  totaal	  zijn	  naar	  Utrecht	  sterker	  dan	  naar	  Zuid-‐Holland.	  De	  bestaande	  
patronen	  zullen	  naar	  verwachting	  niet	  worden	  beïnvloed	  door	  een	  keus	  voor	  één	  gemeente	  in	  
welke	  provincie	  dan	  ook.	  	  

De	  gemeente	  Vijfheerenlanden	  zou	  beleidsmatig	  en	  inhoudelijk	  zowel	  bij	  provincie	  Utrecht	  als	  bij	  
de	  provincie	  Zuid-‐Holland	  kunnen	  worden	  ondergebracht.	  De	  provincie	  Utrecht	  is	  (onder	  
andere)	  aantrekkelijk	  vanwege	  de	  economische	  potentie,	  ruimte	  voor	  innovatie,	  toerisme,	  
recreatie,	  de	  samenwerking	  met	  en	  rol	  van	  de	  Economic	  Board	  Utrecht	  (EBU),	  diverse	  
subsidiemogelijkheden	  en	  de	  agenda	  vitaal	  platteland	  (leefbaarheid	  kernen).	  De	  provincie	  Zuid-‐
Holland	  zet	  in	  op	  kennisintensieve,	  schone	  energie	  en	  groen.	  Verkeer,	  vervoer	  en	  bereikbaarheid,	  
water,	  recreatie	  en	  de	  mogelijkheden	  voor	  agrarisch	  beleid	  zijn	  beleidsdossiers	  waarop	  Zuid-‐
Holland	  de	  gemeente	  wat	  te	  bieden	  heeft.	  Een	  nieuwe	  gemeente	  Vijfheerenlanden	  bevindt	  zich	  op	  
een	  knooppunt	  van	  ontwikkelingen	  in	  beide	  provincies	  en	  zal	  zich	  daarmee	  ook	  (los	  van	  de	  
provinciale	  indeling)	  sterk	  moeten	  verbinden.	  Voor	  de	  toekomstige	  ontwikkeling	  van	  de	  nieuwe	  
gemeente	  vanuit	  het	  geschetste	  profiel	  zijn	  er	  inhoudelijk	  en	  bestuurlijk	  iets	  meer	  
aanknopingspunten	  met	  de	  ontwikkelingen	  en	  bestuurlijke	  structuur	  in	  de	  provincie	  Utrecht	  dan	  
bij	  die	  in	  de	  provincie	  Zuid-‐Holland.	  	  

De	  lastendruk	  (opcenten)	  is	  in	  Utrecht	  aanzienlijk	  lager.	  Daarnaast	  mag	  worden	  verwacht	  
(vanwege	  het	  aantal	  en	  de	  omvang	  van	  alle	  gemeenten	  in	  Utrecht)	  dat	  de	  zeggenschap	  en	  mate	  
van	  invloed	  van	  Vijfheerenlanden	  op	  provinciaal	  niveau	  in	  Utrecht	  groter	  zal	  zijn	  dan	  in	  Zuid-‐
Holland.	  	  

Conclusie:	  vanuit	  de	  feitenanalyse	  liggen	  er	  geen	  belemmeringen	  voor	  de	  vorming	  van	  de	  nieuwe	  
gemeente	  Vijfheerenlanden.	  Zowel	  vanuit	  	  de	  bestaande	  relatiepatronen	  als	  vanuit	  de	  analyse	  van	  
het	  provinciaal	  beleid	  ten	  opzichte	  van	  het	  gewenste	  profiel	  voor	  de	  nieuwe	  gemeente	  laten	  de	  	  
geconstateerde	  feiten	  een	  voorkeur	  voor	  aansluiting	  bij	  de	  provincie	  Utrecht	  zien.	  

Verbonden	  partijen	  
Veel	  (buur)gemeenten,	  aan	  alle	  zijden	  van	  de	  gemeenten,	  zijn	  zich	  bestuurlijk	  en	  strategisch	  aan	  
het	  oriënteren.	  Het	  voortbestaan	  van	  de	  regio	  AV	  staat	  sterk	  onder	  druk,	  niet	  alleen	  door	  
Vijfheerenlanden.	  	  

Voor	  wat	  betreft	  de	  gemeenschappelijke	  regelingen	  spelen	  de	  drie	  regelingen	  die	  direct	  (of	  
indirect)	  verbonden	  zijn	  aan	  de	  provinciekeus	  een	  centrale	  rol.	  Het	  is	  de	  vraag	  of	  de	  gemeenten	  
zelf	  zich	  ten	  aanzien	  van	  deze	  drie	  (veiligheid,	  omgevingsdienst,	  gezondheidszorg)	  in	  voorkeuren	  
zou	  moeten	  uitspreken.	  Een	  keus	  ten	  aanzien	  van	  deze	  regelingen	  is	  vrijwel	  direct	  verbonden	  
met	  een	  provinciekeus.	  Enkele	  gemeenschappelijke	  regelingen	  in	  Zuid-‐Holland	  Zuid	  zullen	  effect	  
ondervinden	  van	  een	  mogelijk	  uittreden	  van	  2	  gemeenten.	  Met	  name	  van	  de	  Veiligheidsregio	  
wordt	  aangegeven	  dat	  deze	  zich	  qua	  schaal	  dan	  richting	  een	  kritische	  grens	  beweegt.	  

Bij	  een	  aantal	  andere	  regelingen	  past	  een	  duidelijke	  inhoudelijke	  keus.	  Voor	  wat	  betreft	  die	  op	  
het	  gebied	  van	  werk	  en	  inkomen	  ligt	  de	  aansluiting	  qua	  werkgelegenheid	  en	  sociale	  structuur	  in	  
Vijfheerenlanden	  het	  sterkst	  bij	  Utrecht/Lekstroom.	  Bij	  de	  afweging	  hierin	  dienen	  wel	  alle	  
materiële	  en	  bestuurlijke	  gevolgen	  goed	  gewogen	  te	  worden.	  	  

Wat	  betreft	  de	  financiële	  aspecten	  is	  geconstateerd	  dat	  de	  deelnamekosten	  (gecorrigeerd	  naar	  
basistaken)	  van	  de	  Utrechtse	  regelingen	  vergelijkbaar	  zijn	  met	  die	  van	  soortgelijke	  regelingen	  
aan	  Zuid-‐Hollandse	  zijde.	  Wat	  betreft	  de	  financiële	  consequenties	  van	  uittreden	  uit	  
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gemeenschappelijke	  regelingen	  zijn	  lastig	  algemene	  conclusies	  te	  trekken;	  dit	  zijn	  
onderhandelingsprocessen	  waarvoor	  het	  kader	  uiteindelijk	  niet	  door	  de	  regels	  van	  de	  Wet	  
Gemeenschappelijke	  Regelingen	  worden	  bepaald,	  maar	  door	  die	  van	  de	  de	  Wet	  Arhi.	  Dit	  biedt	  de	  
gemeenten	  de	  mogelijkheden	  om	  reeds	  voor	  de	  fusiedatum,	  in	  overleg	  met	  de	  bestuurlijke	  
partners,	  de	  materiële	  gevolgen	  van	  uittreding	  zo	  beperkt	  mogelijk	  te	  maken.	  	  

Conclusie:	  vanuit	  de	  feitenanalyse	  van	  de	  verbonden	  partijen	  liggen	  er	  geen	  belemmeringen	  voor	  de	  
vorming	  van	  de	  nieuwe	  gemeente	  Vijfheerenlanden.	  Vanuit	  het	  gewenste	  profiel	  is	  er	  ten	  aanzien	  
van	  een	  aantal	  relevante	  regelingen	  een	  voorkeur	  voor	  aansluiting	  bij	  Utrechtse	  regelingen.	  De	  
gecorrigeerde	  deelnamekosten	  laten	  nauwelijks	  verschillen	  zien.	  Wat	  betreft	  de	  desintegratiekosten	  
zal	  uittreden	  uit	  de	  Zuid-Hollandse	  regelingen	  naar	  verwachting	  meer	  kosten	  met	  zich	  mee	  brengen.	  
Er	  zal	  terdege	  rekening	  moeten	  worden	  gehouden	  met	  de	  consequenties	  voor	  andere	  partijen.	  

Haalbaarheid	  
De	  afweging	  van	  de	  haalbaarheid	  van	  de	  vorming	  van	  een	  nieuwe	  gemeente	  Vijfheerenlanden	  is	  
complex.	  Het	  gaat	  om	  meerdere	  inhoudelijke	  thema’s	  waarvan	  uit	  dit	  moet	  worden	  beoordeeld:	  
het	  toekomstbeeld,	  financiën,	  provinciekeus	  en	  de	  consequenties	  voor	  verbonden	  partijen.	  Ook	  
zal	  de	  uiteindelijke	  afweging	  moeten	  plaatsvinden	  door	  meerdere	  bestuurlijke	  partijen:	  de	  
gemeenten	  zelf,	  de	  provincies	  en	  uiteindelijk	  de	  wetgever	  (Minister	  BZK	  en	  Staten-‐Generaal.	  	  

Om	  die	  complexe	  afweging	  te	  ondersteunen	  wordt	  het	  onderzoeksmateriaal	  in	  dit	  rapport	  
geplaatst	  in	  drie	  perspectieven:	  	  
• haalbaarheid	  van	  fusie	  ter	  beoordeling	  door	  de	  huidige	  gemeenteraden	  	  (“eigen	  afweging”),	  
• haalbaarheid	  van	  fusie	  zoals	  te	  beoordelen	  door	  de	  wetgever	  (“Arhi-‐wetgeving”)	  	  
• en	  de	  haalbaarheid	  van	  het	  daadwerkelijk	  realiseren	  van	  de	  beoogde	  meerwaarde	  door	  het	  

nieuwe	  gemeentebestuur	  na	  fusie	  (“toekomstafweging”).	  	  

Leeswijzer	  rapportage	  Code	  Samen	  
• In	  hoofdstuk	  2	  wordt	  het	  onderzoeksproces	  beschreven.	  
• In	  hoofdstuk	  3,	  4	  en	  5	  en	  6	  worden	  de	  onderzoeksresultaten	  op	  vier	  onderzoeksthema’s	  

beschreven	  (resp.	  toekomstbeeld,	  financiën,	  provinciekeuze,	  verbonden	  partijen).	  	  
• In	  hoofdstuk	  7	  worden	  de	  onderzoeksresultaten	  toegepast	  op	  de	  vraag	  naar	  de	  haalbaarheid	  

van	  de	  fusie	  vanuit	  de	  drie	  bovengeschetse	  perspectieven.	  	  
• In	  het	  Bijlagenboek	  worden	  onderbouwende	  en	  toelichtende	  informatie	  opgenomen	  bij	  de	  

verschillende	  onderzoeksresultaten.	  
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2.	  Vraagstelling	  en	  rapportageopzet	  

2.1	  Vraagstelling	  

De	  drie	  gemeenten	  hebben	  in	  het	  Programma	  van	  Eisen	  bij	  het	  onderzoek	  de	  vraagstelling	  als	  
volgt	  verwoord:	  

“De	  gemeenten	  Leerdam,	  Vianen	  en	  Zederik	  zijn	  op	  basis	  van	  het	  rapport	  van	  de	  
commissie	  Schutte	  in	  positie	  gebracht	  om	  op	  termijn	  samen	  te	  gaan	  in	  de	  gemeente	  
Vijfheerenlanden.	  Hierdoor	  ontstaat	  een	  toekomstbestendige	  bestuurlijke	  inrichting.	  De	  
verkennende	  fase	  is	  gepasseerd	  en	  nu	  komen	  we	  in	  de	  fase	  van	  delen	  met	  elkaar.	  Het	  
delen	  betreft	  het	  via	  een	  uit	  te	  voeren	  haalbaarheidsonderzoek	  scherp	  krijgen	  van	  de	  
maatschappelijke,	  financiële	  en	  bestuurlijke	  opgave	  van	  deze	  gemeente	  en	  hoe	  deze	  
antwoorden	  het	  beste	  ingevuld	  kunnen	  gaan	  worden.	  Het	  moet	  leiden	  tot	  een	  breed	  
draagvlak	  op	  hoofdlijnen	  betreffende	  de	  concrete	  invulling	  en	  uitwerking	  van	  de	  
gezamenlijke	  ambitie.	  Het	  resultaat	  van	  deze	  stap	  gaat	  bepalen	  of	  de	  gemeenten	  
daadwerkelijk	  gaan	  fuseren	  en	  dus	  daadwerkelijk	  ook	  middels	  een	  Go	  besluit	  de	  Arhi-‐
procedure	  zullen	  starten.”	  

Met	  voorliggend	  haalbaarheidsonderzoek	  willen	  de	  gemeenteraden	  inzicht	  krijgen	  in	  de	  
mogelijke	  meerwaarde	  van	  de	  gemeente	  Vijfheerenlanden.	  Dit	  gerelateerd	  aan	  de	  
maatschappelijke,	  financiële	  en	  bestuurlijke	  opgave	  van	  de	  drie	  gemeenten.	  Tevens	  willen	  de	  
raden	  inzicht	  in	  (wat	  een	  mogelijke	  fusie	  betekent	  voor)	  de	  uitwerking	  en	  concrete	  invulling	  van	  
de	  gezamenlijke	  opgaven	  en	  ambities.	  Het	  resultaat	  van	  het	  haalbaarheidsonderzoek	  draagt	  bij	  
aan	  het	  maken	  van	  een	  definitieve	  beslissing	  over	  een	  herindeling.	  	  

Raadsvoorstel	  haalbaarheidsonderzoek	  
In	  het	  raadsvoorstel	  dat	  de	  drie	  gemeenten	  gezamenlijk	  hebben	  vastgesteld	  is	  vastgelegd	  op	  
welke	  vraagstukken	  het	  haalbaarheidsonderzoek	  een	  antwoord	  moet	  geven.	  Het	  onderzoek	  kent	  
vier	  hoofdthema’s:	  financiën,	  provinciekeuze,	  gemeenschappelijke	  regelingen	  en	  toekomstbeeld	  
op	  hoofdlijnen.	  

Wat	  betreft	  het	  thema	  financiën	  moet	  het	  haalbaarheidsonderzoek	  ingaan	  op:	  
• de	  houdbaarheid	  van	  de	  begrotingen;	  
• het	  lokale	  lastenbeleid	  en	  de	  hoogte	  van	  de	  lokale	  lasten;	  
• het	  grondbeleid;	  
• de	  actualiteit	  van	  de	  beheerplannen;	  
• de	  gehanteerde	  systematiek	  van	  risicomanagement	  en	  overige	  risico’s;	  
• de	  toereikendheid	  van	  de	  omvang	  van	  het	  weerstandsvermogen,	  stille	  reserves	  en	  

overige	  bezittingen;	  
• het	  rentebeleid;	  
• de	  feitelijke	  uitgaven	  in	  verband	  met	  de	  drie	  decentralisaties.	  

Wat	  betreft	  het	  thema	  provinciekeuze	  moet	  het	  haalbaarheidsonderzoek	  ingaan	  op:	  
• de	  visies	  van	  de	  provincies	  op	  een	  aantal	  beleidsonderwerpen;	  
• de	  mate	  waarin	  dossiers	  van	  de	  provincies	  consequenties	  kunnen	  hebben;	  
• de	  oriëntatie	  van	  bewoners	  en	  bedrijven	  op	  gebied	  van	  werk,	  zorg,	  onderwijs,	  economie	  

en	  openbaar	  vervoer;	  
• op	  welke	  wijze	  de	  provincies	  de	  vitaliteit	  van	  kernen	  ondersteunen;	  
• de	  lastendruk	  per	  provincie;	  
• de	  mate	  van	  invloed	  die	  de	  gemeente	  kan	  uitoefenen	  bij	  vormgeving	  en	  uitvoering	  van	  

provinciaal	  beleid.	  
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Wat	  betreft	  het	  thema	  gemeenschappelijke	  regelingen	  moet	  het	  haalbaarheidsonderzoek	  ingaan	  
op:	  

• inkomsten,	  uitgaven	  en	  democratische	  legitimatie	  per	  regeling;	  
• intreed-‐	  en	  uittreedvoorwaarden	  en	  consequenties	  van	  toepassing	  van	  de	  wet	  Arhi	  

hierop;	  
• verbondenheid	  van	  regelingen	  aan	  provinciekeus;	  
• de	  mogelijkheid	  een	  taakveld	  in	  twee	  regelingen	  onder	  te	  brengen;	  
• de	  consequenties	  voor	  de	  regio	  van	  het	  toe-‐	  of	  uittreden	  van	  een	  gemeente	  

Vijfheerenlanden	  tot	  of	  uit	  gemeenschappelijke	  regelingen.	  	  

Wat	  betreft	  het	  thema	  toekomstbeeld	  op	  hoofdlijnen	  moet	  het	  haalbaarheidsonderzoek	  ingaan	  
op	  de	  meerwaarde	  van	  Vijfheerenlanden	  en	  de	  harmonisatievraagstukken	  daarbij.	  Specifieke	  
aandacht	  in	  het	  onderzoek	  daarbij	  voor:	  

• het	  stedenbeleid,	  kernenbeleid	  en/of	  wijk-‐	  en	  buurtgericht	  werken;	  
• demografische,	  beleidsmatige	  en	  organisatorische	  uitgangspunten	  bij	  het	  vormgeven	  

van	  de	  opgave	  in	  het	  sociaal	  domein;	  
• overeenkomsten	  en	  verschillen	  in	  de	  toekomstvisies;	  
• het	  subsidiebeleid	  van	  de	  drie	  gemeenten;	  
• welke	  taken	  de	  nieuwe	  gemeente	  weer	  zelfstandig	  zou	  kunnen	  uitvoeren.	  

2.2	  Werkwijze	  	  

In	  het	  haalbaarheidsonderzoek	  is	  de	  focus	  zo	  veel	  mogelijk	  gelegd	  op	  feiten	  die	  verifieerbaar	  zijn.	  
De	  bronnen	  worden	  ook	  in	  de	  rapportage	  vermeld.	  	  

De	  gemeenten	  hebben	  veel	  relevante	  informatie	  aangeleverd.	  Waar	  nodig	  is	  door	  de	  
onderzoekers	  extra	  informatie	  verzameld.	  Dit	  door	  middel	  van	  documentenonderzoek	  en	  door	  
middel	  van	  gesprekken.	  Ambtelijke	  en	  bestuurlijke	  vertegenwoordigers	  zijn	  door	  middel	  van	  
groepssessies	  (workshops)	  en	  bijeenkomsten	  betrokken	  bij	  het	  onderzoek.	  	  

Medewerkers,	  collegeleden	  en	  raadsleden	  zijn	  door	  Code	  Samen	  betrokken	  bij	  de	  discussie	  over	  
het	  toekomstbeeld	  van	  de	  nieuwe	  gemeente.	  Dit	  is	  gedaan	  om	  “kale”	  feiten	  een	  gezamenlijke	  
betekenis	  te	  kunnen	  geven.	  Daarbij	  gaat	  het	  leggen	  van	  dwarsverbanden	  tussen	  de	  feiten,	  
geredeneerd	  vanuit	  het	  perspectief	  van	  de	  nieuwe	  gemeente.	  Wat	  vinden	  de	  betrokken	  actoren	  
nu	  echt	  belangrijk	  als	  het	  gaat	  om	  het	  toekomstbeeld	  of	  als	  het	  gaat	  om	  de	  keuze	  van	  een	  
provincie?	  Welke	  feiten	  zijn	  doorslaggevend	  als	  het	  gaat	  om	  meerwaarde?	  Dergelijke	  vragen	  
krijgen	  meer	  waarde	  als	  deze	  gezamenlijk	  beantwoord	  zijn.	  	  

Het	  feitenonderzoek	  naar	  de	  financiële	  positie	  van	  de	  gemeenten	  is	  voor	  de	  gemeenten	  Leerdam	  
en	  Zederik	  door	  Deloitte	  uitgevoerd,	  EY	  heeft	  dit	  gedaan	  voor	  de	  gemeente	  Vianen.	  In	  
voorliggend	  Haalbaarheidsonderzoek	  zijn	  in	  hoofdstuk	  4	  de	  resultaten	  van	  de	  financiële	  analyse	  
verwerkt.	  De	  integrale	  financiële	  rapportages	  per	  gemeente	  zijn	  in	  de	  bijlage	  1	  tot	  en	  met	  3	  
opgenomen.	  

Voor	  wat	  betreft	  de	  verbonden	  partijen	  zijn	  alle	  bestaande	  gemeenschappelijke	  regelingen	  op	  
een	  aantal	  aspecten	  vergeleken.	  Code	  Samen	  is	  –op	  voorspraak	  van	  de	  drie	  gemeenten-‐	  met	  
(ambtelijke	  en	  bestuurlijke)	  vertegenwoordigers	  van	  een	  groot	  aantal	  regelingen	  en	  
(buur)gemeenten	  het	  gesprek	  aangegaan.	  	  

Voor	  wat	  betreft	  het	  onderdeel	  provinciekeuze	  heeft	  Code	  Samen	  op	  basis	  van	  beschikbare	  
informatie	  (aangeleverd	  door	  de	  provincies)	  en	  meerdere	  gesprekken	  (ambtelijk	  en	  bestuurlijk)	  
per	  provincie	  een	  ‘feitenkaart’	  opgesteld.	  Deze	  kaarten	  die	  in	  bijlagen	  5	  en	  6	  zijn	  opgenomen	  zijn	  
getoetst	  door	  de	  provincies.	  	  

Gedurende	  het	  Haalbaarheidsonderzoek	  is	  regelmatig	  geschakeld	  en	  afgestemd	  met	  de	  
Regiegroep,	  de	  Stuurgroep	  en	  de	  Klankbordgroep.	  	  
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Feiten	  en	  conclusies	  
Het	  onderzoek	  is	  er	  op	  gericht	  de	  raad	  die	  informatie	  te	  geven	  die	  nodig	  is	  om	  een	  afweging	  te	  
kunnen	  maken.	  Dat	  houdt	  in	  dat	  het	  onderzoek	  zich	  centraal	  richt	  op	  feiten.	  Omwille	  van	  de	  
leesbaarheid	  en	  ook	  onderlinge	  verbinding	  tussen	  de	  vier	  hoofdthema’s	  hanteren	  wij	  in	  
voorliggende	  rapportage	  een	  andere	  volgorde.	  De	  feiten	  met	  betrekking	  tot	  het	  toekomstbeeld,	  
de	  financiën,	  de	  provinciekeuze	  en	  tenslotte	  de	  verbonden	  partijen	  worden	  in	  vier	  
achtereenvolgende	  hoofdstukken	  beschreven.	  	  

Vanuit	  die	  feitenanalyse	  wordt	  een	  vertaalslag	  gemaakt	  naar	  de	  haalbaarheid	  van	  de	  gemeente	  
Vijfheerenlanden.	  Het	  begrip	  haalbaarheid	  heeft	  een	  aantal	  dimensies	  die	  verder	  reiken	  dan	  
geconstateerde	  feiten.	  De	  onderzoekers	  verbinden	  de	  feiten	  in	  voorliggend	  onderzoek	  op	  een	  
aantal	  niveaus	  met	  de	  haalbaarheid	  van	  de	  fusie	  van	  de	  gemeente	  Vijfheerenlanden:	  	  
• ten	  eerste	  in	  “enge	  zin”:	  oftewel	  passen	  de	  drie	  gemeenten	  voldoende	  bij	  elkaar	  (dit	  noemen	  

wij	  de	  eigen	  afweging	  ten	  aanzien	  van	  de	  haalbaarheid);	  
• ten	  tweede	  in	  relatie	  tot	  wet-‐	  en	  regelgeving	  en	  in	  het	  bijzonder	  in	  relatie	  tot	  het	  

beleidskader	  gemeentelijke	  herindeling	  van	  het	  ministerie	  van	  BZK	  (dit	  noemen	  wij	  de	  Arhi-‐
afweging	  ten	  aanzien	  van	  de	  haalbaarheid);	  	  

• ten	  derde	  gezien	  het	  toekomstperspectief	  van	  de	  gemeente,	  oftewel	  is	  het	  reëel	  dat	  de	  
gemeente	  die	  wordt	  benoemd/omschreven	  gaat	  ontstaan	  (dit	  hebben	  wij	  de	  
toekomstafweging	  genoemd).	  	  

In	  de	  analyse	  door	  Code	  Samen	  van	  de	  haalbaarheid	  op	  deze	  drie	  niveaus	  zijn	  de	  aspecten	  
beschreven	  die	  de	  drie	  gemeenten	  in	  haar	  afweging	  en	  conclusies	  omtrent	  de	  haalbaarheid	  van	  
de	  gemeente	  Vijfheerenlanden	  zal	  moeten	  beoordelen.	  	  

2.3	  Aanvulling	  op	  haalbaarheidsonderzoek	  

Gedurende	  het	  onderzoek	  zijn	  voor	  wat	  betreft	  de	  analyse	  van	  de	  haalbaarheid	  aanvullende	  
aandachtspunten	  met	  de	  drie	  gemeenten	  besproken	  en	  vastgelegd.	  Aandachtspunten	  die	  van	  
belang	  zijn	  in	  het	  maken	  van	  een	  uiteindelijke	  afweging.	  Het	  betreft	  ten	  eerste	  een	  aantal	  
inhoudelijke	  contouren	  van	  de	  gewenste	  nieuwe	  gemeente	  (aangebrachte	  focus;	  waar	  moet	  een	  
nieuwe	  gemeente	  aan	  voldoen)	  en	  ten	  tweede	  de	  betekenis	  van	  het	  hiervoor	  genoemde	  
beleidskader	  gemeentelijke	  herindeling	  van	  het	  ministerie	  van	  BZK.	  

Focus	  van	  de	  raad	  
Voor	  de	  raad	  is	  het	  van	  belang	  dat	  de	  (gewenste)	  inhoudelijke	  contouren	  die	  de	  gemeenten	  
nastreven	  ook	  daadwerkelijk	  in	  de	  setting	  van	  de	  nieuwe	  gemeente	  gerealiseerd	  kunnen	  worden.	  
Een	  gezond	  financieel	  meerjarenperspectief	  is	  daarbij	  uiteraard	  een	  randvoorwaarde.	  De	  
raadsleden	  hebben	  in	  een	  interactieve	  sessie	  met	  Code	  Samen	  aangegeven	  welke	  aspecten	  zij	  van	  
belang	  vinden	  in	  het	  maken	  van	  een	  keuze	  omtrent	  een	  herindeling.	  In	  bijlage	  8	  is	  het	  complete	  
resultaat	  opgenomen.	  	  

	  

De	  vier	  centrale	  contouren	  waaraan	  de	  nieuwe,	  financieel	  gezonde,	  gemeente	  moet	  kunnen	  
voldoen	  zijn:	  

• vitale	  kernen	  met	  betrokken	  inwoners;	  

• economische	  potentie	  (met	  meer	  hoogwaardige	  werkgelegenheid);	  

• toeristische	  en	  recreatieve	  ontwikkeling;	  

• professionele	  en	  invloedrijke	  gemeente.	  

	  

Op	  basis	  van	  deze	  contouren	  is	  ambtelijk	  reeds	  een	  eerste	  concept	  profielschets	  voor	  de	  nieuwe	  
gemeente	  opgesteld.	  Deze	  is	  in	  bijlage	  9	  opgenomen.	  
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Invloed	  beleidskader	  en	  wet	  Arhi	  
De	  nieuwe	  gemeente	  Vijfheerenlanden	  zal	  uiteindelijk	  ook	  langs	  het	  beoordelingskader	  van	  het	  
ministerie	  van	  Binnenlandse	  Zaken	  en	  Koninkrijksrelaties	  (BZK)	  worden	  gelegd.	  Dit	  kader	  
hanteert	  het	  ministerie	  bij	  de	  beoordeling	  (en	  daarmee	  haalbaarheid)	  van	  gemeentelijke	  
herindelingen.	  	  

In	  het	  Beleidskader	  gemeentelijke	  herindelingen	  (2013)	  zijn	  door	  het	  ministerie	  van	  BZK	  de	  
volgende	  vijf	  criteria	  opgenomen	  waaraan	  een	  voorstel	  tot	  gemeentelijke	  herindeling	  wordt	  
getoetst:	  
1. Draagvlak.	  

Hoe	  is	  de	  aandacht	  besteed	  aan	  en	  geïnvesteerd	  in	  lokaal	  bestuurlijk,	  maatschappelijke	  en	  
regionaal	  draagvlak?	  

2. Interne	  samenhang	  en	  dorps-	  en	  kernenbeleid.	  
Kent	  de	  nieuwe	  gemeente	  een	  interne	  samenhang	  en	  wat	  is	  de	  plek	  van	  buurten,	  dorpen	  
en/of	  kernen?	  

3. Bestuurskracht.	  
Is	  de	  nieuwe	  gemeente	  in	  staat	  om	  haar	  maatschappelijke	  opgaven	  op	  te	  pakken?	  

4. Evenwichtige	  regionale	  verhoudingen.	  
Welke	  positie	  heeft	  de	  gemeente	  in	  de	  regio	  en	  welke	  gevolgen	  heeft	  dat	  voor	  de	  omliggende	  
gemeenten?	  

5. Duurzaamheid.	  
Is	  de	  nieuwe	  gemeente	  in	  staat	  om	  op	  lange	  termijn	  zelfstandig	  haar	  taken	  en	  opgaven	  uit	  te	  
voeren?	  Wat	  zijn	  de	  gevolgen	  voor	  de	  gemeenten	  in	  de	  regio;	  is	  er	  voor	  hen	  sprake	  van	  een	  
restproblematiek?	  

De	  genoemde	  ‘BZK	  criteria’	  zullen	  de	  leidraad	  zijn	  voor	  de	  omgeving	  (buurgemeenten,	  regio’s	  en	  
provincies	  en	  ministerie)	  als	  het	  gaat	  om	  de	  beoordeling	  van	  de	  mogelijke	  herindeling.	  Om	  die	  
reden	  lijkt	  het	  van	  belang	  deze	  vijf	  criteria	  in	  de	  formulering	  van	  de	  uiteindelijke	  conclusies	  ten	  
aanzien	  van	  de	  haalbaarheid	  herkenbaar	  te	  positioneren.	  Dat	  gebeurt	  in	  hoofdstuk	  7.	  Omdat	  de	  
uiteindelijke	  beoordeling	  verder	  gaat	  dan	  een	  beoordeling	  langs	  de	  thema’s	  van	  voorliggend	  
haalbaarheidsonderzoek	  is	  in	  bijlage	  10	  een	  uitgebreidere	  analyse	  van	  de	  zogenaamde	  Arhi-‐toets	  
opgesteld,	  waarin	  ook	  deze	  vijf	  BZK	  criteria	  een	  rol	  spelen.	  
De	  wet	  Algemene	  Regels	  Herindeling	  (Arhi)	  het	  wettelijk	  kader	  dat	  van	  toepassing	  wordt	  in	  het	  
geval	  de	  gemeenten	  tot	  herindeling	  besluiten.	  In	  deze	  wet	  zijn	  alle	  aspecten	  geregeld	  waaraan	  
gemeenten	  die	  willen	  fuseren	  moeten	  voldoen.	  De	  rolverdeling	  tussen	  gemeenten,	  provincie	  en	  
rijk	  is	  in	  de	  wet	  geregeld.	  Ook	  regelt	  de	  wet	  wat	  er	  gebeurt	  met	  de	  gemeenschappelijke	  
regelingen	  waarin	  her	  in	  te	  delen	  gemeenten	  deelnemen.	  	  

In	  het	  beleidskader	  en	  de	  wet	  Arhi	  zijn	  ook	  procedureregels	  opgenomen	  waaraan	  een	  
voorbereiding	  op	  een	  herindeling	  moet	  voldoen.	  Uitgangspunt	  daarbij	  is	  voor	  het	  ministerie	  dat	  
1,5	  jaar	  voor	  de	  gewenste	  fusiedatum	  het	  verzoek	  tot	  herindeling	  (het	  herindelingsadvies	  van	  de	  
gemeenten	  met	  het	  advies	  van	  de	  provincies)	  bij	  het	  ministerie	  wordt	  ingediend.	  Het	  
wetgevingsproces	  kent	  dan	  maximaal	  18	  maanden.	  Bij	  een	  gewenste	  fusie	  per	  2018	  betekent	  dit	  
dat	  het	  gemeentelijk	  én	  provinciaal	  voortraject	  vóór	  de	  zomer	  van	  2016	  afgerond	  moet	  zijn.	  Bij	  
de	  vorming	  van	  deze	  nieuwe	  gemeente	  wordt	  de	  provinciegrens	  gewijzigd.	  De	  wet	  Arhi	  schrijft	  
dan	  voor	  dat	  de	  betrokken	  provincies	  het	  initiatief	  nemen	  (op	  basis	  van	  een	  verzoek	  van	  de	  
betrokken	  gemeenten)	  voor	  een	  herindelingsprocedure	  (artikel	  14).	  Provinciale	  Staten	  (PS)	  van	  
de	  betrokken	  provincies	  stellen	  een	  Interprovinciale	  Commissie	  (IPC)	  in	  die	  namens	  de	  colleges	  
van	  Gedeputeerde	  Staten	  (GS)	  de	  Arhi-‐procedure	  uitvoert	  (artikel	  15).	  De	  werkzaamheden	  van	  
de	  IPC	  omvatten	  onder	  meer	  het	  open	  overleg	  met	  de	  colleges	  van	  B&W,	  het	  opstellen	  van	  het	  
herindelingsontwerp	  en	  de	  ter	  inzage	  legging	  daarvan,	  de	  beantwoording	  van	  de	  ingediende	  
zienswijzen	  en	  het	  opstellen	  van	  het	  herindelingsadvies	  in	  ontwerp	  dat	  ter	  vaststelling	  aan	  PS	  
wordt	  voorgelegd.	  GS	  zenden	  het	  door	  PS	  vastgestelde	  herindelingsadvies	  aan	  de	  minister	  van	  
BZK.	  De	  minister	  start	  vervolgens	  het	  wetgevingstraject.	  	  

In	  theorie	  moet	  de	  gewenste	  fusiedatum	  van	  2018	  haalbaar	  zijn,	  waarbij	  de	  gemeenten	  uiteraard	  
afhankelijk	  zijn	  van	  de	  medewerking	  van	  de	  provincies	  op	  dit	  punt,	  al	  was	  het	  maar	  omdat	  het	  
uiteindelijke	  herindelingsontwerp	  onder	  verantwoordelijkheid	  van	  een	  in	  te	  stellen	  
Interprovinciale	  commissie	  zal	  moeten	  worden	  opgesteld.	  	  
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2.4	  Opbouw	  rapportage	  haalbaarheidsonderzoek	  

Omwille	  van	  de	  leesbaarheid	  van	  de	  rapportage	  zijn	  de	  vier	  centrale	  thema’s	  in	  een	  andere	  
volgorde	  (dan	  het	  raadsvoorstel	  aangeeft)	  beschreven.	  	  

In	  hoofdstuk	  3	  wordt	  aan	  de	  hand	  van	  een	  analyse	  van	  huidige	  kenmerken	  en	  
beleidsuitgangspunten	  van	  de	  drie	  gemeenten	  ingegaan	  op	  het	  toekomstbeeld	  van	  de	  gemeente	  
Vijfheerenlanden.	  In	  hoofdstuk	  4	  volgt	  de	  financiële	  analyse	  langs	  financiële	  kengetallen	  en	  de	  
door	  de	  raden	  gestelde	  vragen	  en	  een	  wordt	  een	  doorkijk	  gemaakt	  naar	  de	  financiële	  analyse	  van	  
de	  gemeente	  Vijfheerenlanden.	  In	  hoofdstuk	  5	  wordt	  de	  oriëntatie	  van	  inwoners	  en	  bedrijven	  op	  
en	  het	  beleid	  van	  beide	  provincies	  met	  elkaar	  vergeleken.	  Het	  zesde	  hoofdstuk	  belicht	  de	  
verbonden	  partijen	  van	  de	  drie	  gemeenten;	  de	  regio’s,	  de	  buurgemeenten	  en	  de	  
gemeenschappelijke	  regelingen.	  	  

Vanuit	  de	  feitenanalyse	  in	  deze	  vier	  hoofdstukken	  wordt	  in	  hoofdstuk	  7	  een	  analyse	  gemaakt	  van	  
de	  haalbaarheid	  van	  de	  gemeente	  Vijfheerenlanden.	  Het	  begrip	  haalbaarheid	  wordt	  daarbij	  
afgewogen	  op	  drie	  dimensies:	  een	  eigenstandige	  afweging	  door	  de	  drie	  gemeenten,	  een	  Arhi-‐
afweging	  en	  tenslotte	  een	  toekomstafweging.	  	  

Omwille	  van	  de	  leesbaarheid	  zijn	  in	  de	  rapportage	  in	  paarse	  blokken	  op	  de	  onderscheiden	  
onderdelen	  en	  thema’s	  steeds	  korte	  samenvattende	  analyses	  gemaakt.	  Verder	  is	  in	  het	  kopblad	  
per	  hoofdstuk	  aangegeven	  waar	  in	  het	  betreffende	  hoofdstuk	  wordt	  ingegaan	  op	  de	  vragen	  die	  in	  
het	  raadsvoorstel	  (zie	  2.1)	  zijn	  geformuleerd.	  	  
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3.	  Toekomstbeeld	  op	  hoofdlijnen	  
Om	  te	  kunnen	  beoordelen	  of	  een	  fusie	  tussen	  de	  drie	  gemeenten	  haalbaar	  is	  wordt	  een	  aantal	  
aspecten	  die	  de	  gemeenten	  kenmerken	  vergeleken.	  De	  grondslag	  voor	  de	  weergegeven	  
informatie	  in	  dit	  hoofdstuk	  ligt	  voor	  het	  overgrote	  deel	  in	  de	  door	  de	  gemeenten	  verzamelde	  
informatie	  (zie	  bijlagenboek).	  Waar	  andere	  informatie	  is	  gebruikt	  wordt	  dit	  expliciet	  vermeld.	  	  

In	  de	  paragrafen	  3.1.	  tot	  en	  met	  3.5	  worden	  diverse	  kenmerken	  van	  de	  drie	  gemeenten	  op	  een	  rij	  
gezet	  en	  op	  onderdelen	  met	  elkaar	  vergeleken.	  Gestart	  wordt	  met	  een	  vergelijking	  op	  hoofdlijnen	  
van	  de	  visies	  van	  de	  drie	  gemeenten.	  Hoe	  zien	  zij	  de	  toekomst	  voor	  zich?	  Vervolgens	  worden	  
uitgangspunten	  op	  diverse	  terreinen	  vergeleken.	  Dit	  gaat	  over	  het	  sociaal	  domein,	  het	  
kernenbeleid,	  het	  subsidiebeleid	  en	  de	  uitbestede	  taken.	  

In	  paragraaf	  3.6	  wordt	  aan	  de	  hand	  van	  een	  contourenschets	  van	  de	  nieuwe	  gemeente	  ook	  
ingegaan	  op	  het	  toekomstperspectief	  en	  de	  meerwaarde	  van	  de	  gemeente	  Vijfheerenlanden.	  

3.1	  Kenmerken	  en	  visie	  

3.1.1	  Algemeen	  
Zederik	  
De	  gemeente	  Zederik	  (7.649	  ha)	  heeft	  volgens	  het	  Centraal	  Bureau	  voor	  de	  Statistiek	  (CBS)	  per	  
januari	  2015	  13.656	  inwoners.	  De	  inwoners	  wonen	  verspreid	  over	  een	  drietal	  grote	  dorpen	  
(Meerkerk,	  Ameide	  en	  Lexmond)	  en	  een	  aantal	  kleinere	  dorpen	  (Hei-‐	  en	  Boeicop,	  Leerbroek,	  
Nieuwland	  en	  Tienhoven).	  	  

Het	  ‘mission	  statement’	  van	  de	  gemeente	  luidt:	  Zederikse	  dorpen:	  Vitaal,	  nabij	  de	  stad,	  in	  het	  
groen1.	  De	  centrale	  ambitie	  is	  het	  versterken	  van	  de	  vitale	  woon-‐,	  werk-‐	  en	  leefomgeving	  in	  
Zederik.	  Dit	  is	  uitgewerkt	  in	  acht	  centrale	  punten:	  

1. het	  behouden	  van	  de	  sterke	  sociale	  cohesie,	  waardoor	  er	  ruimte	  is	  voor	  ontmoetingen	  en	  
informele	  hulp,	  het	  verenigingsleven,	  maatschappelijke	  organisaties,	  
kerkgenootschappen	  en	  gemeenschapsinitiatieven;	  

2. bereikbaarheid:	  korte	  reisafstanden,	  mobiliteit	  van	  alle	  inwoners,	  de	  digitale	  
bereikbaarheid	  en	  bereikbaarheid	  met	  het	  openbaar	  vervoer;	  

3. het	  commerciële	  voorzieningenniveau	  op	  peil	  houden,	  de	  welzijns-‐,	  zorg-‐,	  sport-‐	  en	  
cultuurvoorzieningen	  versterken	  met	  nadruk	  op	  kwaliteit	  en	  maatwerk;	  

4. wonen	  in	  een	  aantrekkelijke	  en	  rustige	  omgeving	  met	  geschikte	  en	  betaalbare	  woningen	  
voor	  jong	  en	  oud;	  

5. het	  ondersteunen	  van	  de	  inwoners	  zowel	  op	  lichamelijk	  als	  geestelijk	  vlak	  en	  het	  zo	  lang	  
mogelijk	  laten	  participeren	  van	  ouderen	  en	  zorgbehoevenden	  in	  de	  samenleving;	  

6. inzetten	  op	  werkgelegenheid,	  voldoende	  geschikte	  beroepsbevolking	  en	  het	  stimuleren	  
van	  de	  lokale	  diversiteit	  en	  ruimte	  om	  te	  ondernemen;	  

7. het	  benadrukken	  van	  de	  landschappelijke	  en	  cultuurhistorische	  waarden	  van	  het	  gebied	  
en	  de	  kernen	  en	  het	  ‘be’leefbaar	  maken	  en	  houden	  voor	  toerisme	  en	  recreatie;	  

8. duurzaamheid:	  het	  verantwoord	  omgaan	  met	  onze	  leefomgeving,	  aandacht	  voor	  
veiligheid	  en	  een	  gezond	  toekomstperspectief	  voor	  toekomstige	  generaties.	  

Leerdam	  
De	  gemeente	  Leerdam	  (3.518	  ha)	  heeft	  volgens	  het	  CBS	  per	  januari	  2015	  20.590	  inwoners,	  
verspreid	  over	  de	  stad	  Leerdam,	  de	  dorpen	  Schoonrewoerd	  en	  Kedichem,	  het	  buurtschap	  
Oosterwijk	  en	  niet	  al	  te	  omvangrijk	  buitengebied.	  Het	  aantal	  inwoners	  is	  de	  afgelopen	  jaren	  
stabiel.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Toekomstvisie	  Zederik	  2030	  (april	  2015)	  	  
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De	  centrale	  ambitie	  van	  de	  gemeente	  richt	  zich	  op	  drie	  onderdelen:	  Verbonden	  Leerdam,	  Gastvrij	  
Leerdam	  en	  Ondernemend	  Leerdam:	  

• verbonden:	  in	  2030	  is	  de	  gemeente	  Leerdam	  volledig	  onderling	  ‘verbonden’,	  zowel	  
technisch	  maar	  ook	  (nog	  steeds)	  sociaal.	  Het	  gaat	  dan	  om	  werk,	  jeugd,	  de	  
netwerksamenleving,	  participatie,	  het	  kerkelijk-‐	  en	  verenigingsleven,	  samenwerking	  en	  
bereikbaarheid/mobiliteit.	  Het	  uitgangspunt	  is	  dat	  krachtige	  verbindingen	  de	  sociale	  
samenhang	  versterken,	  jongeren	  aan	  Leerdam	  bindt,	  zelfredzaamheid	  vergroot,	  
bereikbaarheid	  verbetert	  en	  de	  economie	  versterkt;	  	  

• gastvrij:	  in	  2030	  heeft	  Leerdam	  een	  metamorfose	  ondergaan	  qua	  dynamiek	  en	  
uitstraling.	  Dat	  gaat	  niet	  alleen	  om	  de	  uitstraling	  naar	  toeristen,	  maar	  ook	  naar	  inwoners	  
en	  bedrijven	  (gevestigd	  en	  nieuw).	  In	  de	  Toekomstvisie	  2030	  wordt	  ingegaan	  op	  de	  
vitale	  binnenstad;	  	  

• ondernemend:	  Leerdam	  is	  in	  2030	  nog	  steeds	  een	  sterk	  merk	  (glas,	  zuivel,	  voeding)	  
waarbij	  bedrijven	  zijn	  gegroeid.	  Maar	  er	  zijn	  ook	  bedrijven	  bijgekomen.	  Bij	  
ondernemend	  Leerdam	  gaat	  het	  om	  topsectoren	  voor	  Leerdam,	  duurzaamheid,	  kleine	  
bedrijven,	  winkels,	  lokale	  producten.	  Uitgangspunt	  daarbij	  is	  dat	  de	  toegenomen	  
bedrijvigheid	  een	  katalysator	  is	  voor	  de	  economie	  en	  werkgelegenheid.	  	  

	  
Vianen	  
De	  gemeente	  Vianen	  (4.237	  ha)	  heeft	  volgens	  het	  CBS	  per	  januari	  2015	  19.596	  inwoners,	  
waarvan	  het	  merendeel	  in	  de	  stad	  Vianen	  woonachtig	  is.	  Daarnaast	  kent	  de	  gemeente	  nog	  drie	  
dorpen:	  Everdingen,	  Hagestein	  en	  Zijderveld.	  

De	  gemeente	  Vianen	  heeft	  in	  2013	  de	  Strategische	  Toekomstvisie	  Vianen	  2025	  opgesteld.	  Het	  
profiel	  van	  Vianen	  is	  dat	  van	  een	  waterrijke	  en	  groene	  gemeente	  met	  veel	  historie,	  liggend	  in	  het	  
hart	  van	  Nederland.	  Vanuit	  dit	  profiel	  volgen	  de	  volgende	  ambities:	  

• wonen:	  voor	  de	  inwoners	  van	  de	  woonkernen	  Everdingen,	  Hagestein,	  Vianen	  en	  
Zijderveld	  staat	  wonen	  centraal.	  Prettig	  wonen	  met	  een	  adequaat	  niveau	  aan	  
basisvoorzieningen.	  Voor	  jong	  en	  oud.	  Nu	  en	  in	  de	  toekomst.	  Centraal	  daarbij	  staat	  het	  
borgen	  van	  de	  juiste	  balans;	  

• historische	  en	  landschappelijke	  waarde:	  de	  gemeente	  is	  een	  prachtige	  combinatie	  van	  
rust,	  groen	  en	  historie.	  Niet	  alleen	  gevoelsmatig,	  maar	  ook	  feitelijk.	  Vianen	  wil	  de	  
kwaliteit	  van	  het	  gebied	  en	  de	  stad	  behouden,	  versterken	  en	  beter	  benutten;	  

• vitaliteit	  en	  dynamiek:	  het	  faciliteren	  van	  het	  ondernemende	  karakter	  van	  de	  inwoners,	  
het	  dynamiseren	  van	  het	  centrum	  van	  Vianen	  en	  het	  leefbaar	  en	  vitaal	  houden	  van	  de	  
dorpen.	  Maatschappelijke	  trends	  als	  online	  winkelen,	  vergrijzing	  en	  ontgroening	  
onderstrepen	  de	  noodzaak	  van	  deze	  keuze.	  	  

De	  gemeente	  Vianen	  heeft	  twee	  ondersteunende	  mechanismen	  benoemd	  die	  noodzakelijk	  zijn	  
om	  de	  ambities	  te	  kunnen	  realiseren:	  toerisme	  en	  economie.	  	  
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Analyse	  toekomstvisies,	  algemeen	  
	  
De	  toekomstvisies	  van	  de	  drie	  gemeenten	  vertonen	  grote	  overeenkomsten.	  De	  gemeenten	  willen	  
een	  gemeenschap	  zijn	  waarin	  sprake	  is	  van	  sterke	  sociale	  cohesie	  en	  waarin	  mensen	  naar	  elkaar	  
omkijken.	  De	  drie	  gemeenten	  willen	  een	  aantrekkelijk	  woonklimaat	  (blijven)	  bieden	  voor	  
inwoners.	  Alle	  drie	  de	  gemeenten	  zetten	  in	  op	  werkgelegenheid	  en	  toename	  van	  bedrijvigheid.	  
Daarbij	  is	  veel	  aandacht	  voor	  huidige	  ondernemers,	  maar	  zetten	  met	  name	  de	  kernen	  Vianen	  en	  
Leerdam	  ook	  in	  op	  nieuwere	  vormen	  van	  (meer	  geschoolde)	  werkgelegenheid.	  De	  
landschappelijke	  kwaliteit	  en	  cultuurhistorische	  waarden	  worden	  benadrukt.	  Voorzieningen	  
moeten	  bereikbaar	  zijn	  (ook	  met	  het	  openbaar	  vervoer).	  De	  gemeenten	  Leerdam	  en	  Zederik	  
zetten	  expliciet	  in	  op	  duurzaamheid.	  Leerdam	  en	  Vianen	  zetten	  expliciet	  in	  op	  verdere	  
ontwikkeling	  van	  toerisme	  en	  recreatie.	  	  
	  
De	  toekomstvisies	  van	  de	  gemeenten	  Zederik,	  Leerdam	  en	  Vianen	  laten	  grote	  overeenkomsten	  zien	  
en	  geven	  geen	  belemmeringen	  voor	  de	  vorming	  van	  de	  nieuwe	  gemeente	  Vijfheerenlanden.	  
	  
	  

3.1.2	  Economische	  en	  ruimtelijke	  aspecten	  
In	  de	  toekomstvisies	  en	  beleidsplannen	  van	  de	  gemeenten	  staat	  diverse	  informatie	  over	  de	  
economische	  en	  ruimtelijke	  aspecten.	  	  

Zederik	  
De	  dorpen	  van	  Zederik	  kennen	  vitale	  gemeenschappen.	  De	  gemeente	  wil	  de	  vitaliteit	  
ondersteunen	  en	  versterken.	  Dit	  doet	  zij	  onder	  andere	  door	  een	  goede	  woonomgeving	  te	  
realiseren	  voor	  inwoners	  en	  vestigers.	  Het	  realiseren	  van	  voldoende	  woningen	  en	  het	  juiste	  type	  
woningen	  (woningen	  die	  aansluiten	  bij	  de	  behoefte	  van	  de	  bewoners)	  staat	  daarbij	  centraal.	  
Hierbij	  geldt	  als	  vertrekpunt	  migratiesaldo	  0.	  Uit	  de	  woonvisie	  blijkt	  dat	  er	  tot	  2030	  behoefte	  is	  
aan	  circa	  50	  nieuwe	  woningen	  per	  jaar.2	  	  Van	  belang	  daarbij	  is	  de	  bouwstroom	  gaande	  te	  houden.	  
De	  gemeente	  wil	  de	  centrumfunctie	  van	  de	  verzorgingskernen	  versterken	  door	  een	  goed	  en	  
passend	  aanbod	  aan	  voorzieningen	  op	  het	  vlak	  van	  welzijn/sport/ontspanning,	  onderwijs,	  zorg	  
en	  winkels	  voor	  dagelijkse	  boodschappen.	  Met	  het	  oog	  op	  het	  draagvlak	  voor	  de	  voorzieningen	  
geldt	  voor	  Lexmond	  een	  opgave	  in	  de	  vorm	  van	  een	  extra	  impuls	  op	  het	  gebied	  van	  woningbouw.	  	  
	  
Een	  ander	  belangrijk	  aspect	  van	  vitale	  gemeenschappen	  is	  een	  vitale	  economie.	  De	  gemeente	  
heeft	  daarbij	  een	  faciliterende	  rol.	  Zij	  ondersteunt	  initiatieven	  van	  ondernemers	  en	  gaat	  na	  of	  er	  
maatwerk	  mogelijk	  is.	  	  
De	  gemeente	  heeft	  vier	  bedrijventerreinen	  (Ameide,	  Meerkerk,	  Lexmond	  en	  Nieuwland)	  waarop	  
in	  totaal	  91	  bedrijven	  gevestigd	  zijn.	  De	  gemeente	  kent	  4.402	  arbeidsplaatsen.	  3	  Door	  de	  
strategische	  ligging	  aan	  de	  A27	  vestigen	  bedrijven	  zich	  graag	  in	  Zederik.	  Het	  bedrijventerrein	  
Meerkerk	  IV	  is	  bijna	  geheel	  verkocht.	  De	  gemeente	  heeft	  daarom	  de	  ambitie	  om	  hiermee	  verder	  
te	  gaan	  en	  Meerkerk	  V	  te	  ontwikkelen.	  	  	  
	  
Ook	  mogelijkheden	  tot	  ontspanning	  en	  de	  aantrekkelijkheid	  van	  de	  woonomgeving	  dragen	  bij	  
aan	  de	  vitaliteit.	  De	  gemeente	  zet	  in	  op	  het	  versterken	  van	  het	  landschap	  met	  behoud	  van	  de	  
karakteristieke	  kenmerken.	  Het	  landschap	  in	  Zederik	  is	  zeer	  geschikt	  voor	  extensieve	  recreatie.	  
De	  gemeente	  beschikt	  dan	  ook	  over	  een	  uitgebreid	  (regionaal)	  wandel-‐	  en	  fietsroutenetwerk,	  
passende	  verblijfsaccommodaties	  (B&B’s,	  campings)	  en	  een	  aantal	  belangrijke	  landschappelijke	  
iconen	  in	  de	  vorm	  van	  Natura	  2000-‐gebieden	  (Zouweboezem,	  Uiterwaarden	  Lek).	  	  Naast	  
regionale	  projecten	  en	  initiatieven	  zijn	  er	  ook	  binnen	  Zederik	  zelf	  mogelijkheden	  voor	  het	  
optimaliseren	  van	  recreatie	  en	  toerisme.	  Daarbij	  wordt	  bijvoorbeeld	  gedacht	  aan	  de	  ontwikkeling	  
van	  de	  waterfronten	  in	  Meerkerk,	  Lexmond	  en	  Ameide.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Toekomstvisie	  Zederik	  2030,	  april	  2015	  	  
3	  www.waarstaatjegemeente.nl	  
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Het	  agrarisch	  beleid	  is	  gericht	  op	  het	  bieden	  van	  voldoende	  ontwikkelingsmogelijkheden	  
(schaalvergroting	  en	  nevenactiviteiten)	  voor	  grondgebonden	  veehouderijen	  als	  dragers	  van	  het	  
agrarische	  veenweidegebied.	  Daarbij	  wordt	  de	  ruimtelijke	  kwaliteit	  bewaakt.	  

Leerdam	  
Leerdam	  heeft	  zich	  ontwikkeld	  als	  een	  aantrekkelijke	  kleine	  woonstad	  met	  veel	  groen	  en	  water.	  
Binnen	  de	  kern	  Leerdam	  wordt	  ingezet	  op	  groei	  in	  sociaal	  en	  economisch	  opzicht.	  De	  komende	  
jaren	  werkt	  Leerdam	  gestaag	  door	  aan	  het	  realiseren	  van	  het	  in	  de	  Structuurvisie	  (2012)	  
vastgestelde	  ontwikkelingsscenario.	  Dit	  scenario	  houdt	  in	  dat	  in	  Leerdam	  gebouwd	  wordt	  om	  de	  
eigen	  woningbehoefte	  te	  kunnen	  accommoderen,	  maar	  ook	  om	  hogere	  inkomens	  vast	  te	  houden	  
of	  zelfs	  aan	  te	  trekken.	  Dit	  laatste	  is	  nodig	  om	  het	  voorzieningenniveau	  in	  Leerdam	  in	  stand	  te	  
kunnen	  houden.	  Er	  worden	  ruim	  900	  woningen	  in	  Leerdam-‐Broekgraaf	  gebouwd,	  delen	  van	  
Leerdam	  West	  worden	  geherstructureerd	  en	  er	  worden	  op	  diverse	  locaties	  in	  Leerdam	  nog	  
woningbouwprojecten	  ontwikkeld.	  De	  basis	  hiervoor	  wordt	  gevonden	  in	  de	  Regionale	  Woonvisie	  
(AV)	  zoals	  die	  in	  2013	  is	  vastgesteld.	  Deze	  wordt	  de	  komende	  maanden	  vertaald	  in	  een	  lokale	  
visie	  op	  het	  wonen	  in	  Leerdam.	  De	  ambitie	  is	  netto	  in	  de	  jaren	  2015-‐2025	  zo’n	  1.000	  woningen	  
aan	  de	  woningvoorraad	  toe	  te	  voegen.	  
	  
De	  aanwezigheid	  van	  diverse	  glasattracties	  zoals	  het	  Nationaal	  Glasmuseum,	  de	  Glasblazerij,	  
Royal	  Leerdam	  Crystal	  en	  de	  Glasgalerieën	  in	  de	  binnenstad	  zorgen	  er	  voor	  dat	  Leerdam	  jaarlijks	  
vele	  toeristen	  trekt.	  Daarnaast	  biedt	  Leerdam	  een	  unieke	  historische	  en	  natuurlijke	  omgeving	  
aan	  de	  Linge	  en	  de	  Nieuwe	  Hollandse	  Waterlinie,	  interessant	  voor	  fietsers	  en	  wandelaars.	  
Leerdam	  ligt	  op	  het	  snijvlak	  van	  twee	  Nationale	  Landschappen;	  het	  Groene	  Hart	  en	  de	  Nieuwe	  
Hollandse	  Waterlinie.	  De	  gemeente	  zet	  in	  op	  het	  behoud	  en	  versterking	  van	  aanwezige	  waarden	  
binnen	  de	  ecologische	  hoofdstructuur.	  Duurzaamheid	  staat	  binnen	  de	  gemeente	  Leerdam	  hoog	  in	  
het	  vaandel.	  De	  afgelopen	  twee	  jaar	  is	  er	  gewerkt	  aan	  diverse	  projecten	  op	  het	  gebied	  van	  
Duurzaamheid,	  Millenniumdoelen	  en	  Fair	  Trade.	  
	  
De	  gemeente	  Leerdam	  ligt	  centraal	  in	  een	  driehoek	  van	  de	  snelwegen	  A2,	  A15	  en	  A27	  en	  langs	  
het	  spoor	  Merwede-‐Lingelijn.	  De	  A27,	  de	  A2	  en	  de	  A15	  zijn	  belangrijke	  economische	  assen	  
waarlangs	  zich	  uiteenlopende	  bedrijvigheid	  concentreert.	  Bereikbaarheid	  is	  een	  belangrijke	  
vestigingsfactor	  en	  blijft	  een	  uitdaging	  voor	  de	  toekomst	  van	  de	  gemeente	  Leerdam.	  Uit	  de	  
groepsgesprekken	  blijkt	  dat	  het	  een	  belangrijke	  opgave	  voor	  de	  gemeente	  is	  een	  optimale	  
aansluiting	  van	  de	  kern	  Leerdam	  op	  de	  snelwegen	  te	  bereiken.	  Ook	  gaat	  het	  om	  het	  oplossen	  van	  
verkeersknelpunten	  in	  de	  kern	  Leerdam.	  	  
	  	  
De	  huidige	  economie	  in	  de	  gemeente	  Leerdam	  is	  een	  combinatie	  van	  een	  binnenstad	  die	  
fungeert	  ‘als	  winkelstad	  voor	  de	  regio’	  met	  daarnaast	  een	  groot	  bedrijventerrein	  ‘met	  relatief	  
veel	  arbeidsintensieve	  bedrijven’.	  Behoud	  van	  de	  vitaliteit	  van	  de	  binnenstad	  is,	  zo	  blijkt	  uit	  de	  
groepsgesprekken,	  een	  opgave	  voor	  de	  gemeente.	  Het	  bedrijventerrein	  in	  Leerdam	  is	  50	  hectare	  
groot,	  biedt	  plaats	  aan	  134	  bedrijven	  en	  telt	  1.850	  arbeidsplaatsen.	  Leerdam	  huisvest	  enkele	  
grote	  internationale	  bedrijven	  zoals	  O-‐I	  en	  Libbey	  (de	  twee	  Amerikaanse	  Glasfabrieken	  voor	  
respectievelijk	  verpakkingsglas	  en	  tafelglas),	  BelCompany,	  Friesland	  Campina	  en	  VSI	  (sport-‐	  en	  
dieetvoedingsrepen).	  De	  gemeente	  heeft	  op	  dit	  moment	  geen	  uitbreidingsmogelijkheden	  meer	  
voor	  bedrijven	  maar	  gaat	  onderzoeken	  of	  uitbreiding	  nog	  mogelijk	  is	  .	  	  
	  
Het	  intergemeentelijk	  landschapskader	  is	  opgesteld	  door	  de	  gemeenten	  Giessenlanden,	  Leerdam	  
en	  Zederik.	  Hierin	  staat	  vermeld	  hoe	  de	  gemeenten	  de	  ruimtelijke	  kwaliteit	  willen	  bewaken.	  Ten	  
aanzien	  van	  de	  agrarische	  sector	  staat	  vermeld	  dat	  de	  gemeenten	  inzetten	  op	  het	  behouden	  van	  
de	  agrarische	  identiteit	  en	  het	  bieden	  van	  toekomstmogelijkheden	  en	  alternatieven	  aan	  de	  
agrarische	  sector.	  De	  gemeente	  heeft	  de	  uitbreiding	  van	  intensieve	  veehouderij	  stopgezet;	  
uitbreiding	  van	  grondgebonden	  landbouw	  wordt	  nog	  wel	  toegestaan.4	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Bestemmingsplan	  buitengebied	  gemeente	  Leerdam,	  30	  september	  2010.	  
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Vianen	  
In	  de	  Structuurvisie	  worden	  de	  ontwikkellocaties	  tot	  2020	  aangewezen,	  met	  een	  doorkijk	  naar	  
2030.	  Wat	  betreft	  woningbouw	  is	  Hoef	  en	  Haag	  de	  belangrijkste	  uitbreiding.	  Dit	  maakt	  onderdeel	  
uit	  van	  de	  woningbouwopgave	  in	  de	  stadsregio	  Utrecht.	  Daarnaast	  zijn	  er	  diverse	  kleinere	  
inbreidingsplannen.	  Naast	  een	  revitalisering	  van	  de	  bestaande	  bedrijventerreinen	  De	  Biezen	  en	  
de	  Hagen	  wordt	  momenteel	  het	  nieuwe	  bedrijventerrein	  Gaasperwaard	  uitgegeven.	  	  

Om	  ruim	  baan	  te	  geven	  aan	  bedrijven	  wordt	  bij	  de	  uitwerking	  van	  het	  nieuwe	  bestemmingsplan	  
gezocht	  naar	  maximale	  flexibiliteit	  binnen	  praktische	  grenzen.	  Voor	  de	  bedrijven	  wordt	  gekeken	  
naar	  de	  verdere	  verbetering	  van	  het	  ondernemersklimaat.	  Hierbij	  wordt	  gestreefd	  naar	  een	  
transparante	  gemeente	  die	  meedenkt	  met	  haar	  inwoners	  en	  ondernemers.	  Waar	  mogelijk	  
worden	  lokale	  initiatieven	  gefaciliteerd	  en	  worden	  bedrijven	  met	  gedeelde	  belangen	  
samengebracht.	  Hierbij	  spelen	  de	  centrummanager	  in	  de	  binnenstad	  en	  het	  op	  te	  zetten	  
parkmanagement	  op	  de	  bedrijventerreinen	  een	  belangrijke	  rol.	  	  

Belangrijk	  uitgangspunt	  is	  de	  voorzetting	  van	  het	  programma	  "Duurzaam	  Veilig"	  met	  inrichting	  
30	  km-‐zones	  in	  verblijfsgebieden	  en	  50	  km-‐wegen	  met	  zoveel	  mogelijk	  fysiek	  gescheiden	  
fietspaden.	  Komende	  jaren	  is	  er	  extra	  aandacht	  voor	  de	  veiligheid	  van	  fietsers,	  de	  uitbreiding	  van	  
het	  (regionaal)	  fietsnetwerk	  en	  het	  OV-‐netwerk	  richting	  Utrecht/Houten.	  Aandachtspunt	  is	  
verder	  de	  verbreding	  A27	  Houten-‐Hooipolder	  die	  het	  sluipverkeer	  moet	  gaan	  verminderen.	  

Binnen	  de	  toekomstvisie	  heeft	  recreatie	  en	  toerisme	  een	  belangrijke	  positie	  gekregen.	  De	  
potentie	  is	  vastgelegd	  in	  de	  onlangs	  vastgestelde	  nota	  “Recreatie	  en	  toerisme	  in	  Vianen”.	  Aan	  de	  
hand	  van	  de	  profielen	  Spetterend	  Vianen,	  Weids	  en	  Groen	  Vianen	  en	  de	  Spannende	  Historie	  van	  
Vianen	  dient	  deze	  potentie	  de	  komende	  jaren	  benut	  te	  worden.	  De	  gemeente	  wil	  de	  juiste	  
voorwaarden	  scheppen	  en	  waar	  mogelijk	  faciliteren.	  

De	  gemeente	  wil	  verder	  cultuurhistorische	  elementen	  versterken,	  zoals	  de	  laanstructuren	  en	  het	  
verbinden	  van	  de	  diversiteit	  aan	  landschappen,	  zoals	  de	  uiterwaarden	  van	  de	  Lek	  en	  het	  
waterrijke	  landschap	  ten	  zuiden	  van	  Vianen,	  onder	  andere	  met	  ecoducten.	  	  

Uit	  de	  notitie	  Oog	  voor	  het	  platteland5	  blijkt	  hoe	  Vianen	  de	  ontwikkeling	  op	  het	  platteland	  ziet.	  
Vianen	  stelt	  zich	  flexibel	  op	  om	  ondernemers	  in	  deze	  sector	  tegemoet	  te	  komen.	  Voorwaarde	  is	  
dat	  ontwikkelingen	  passen	  bij	  de	  ruimtelijke	  identiteit	  van	  Vianen.	  Vianen	  faciliteert	  de	  transitie	  
van	  agrarische	  bedrijvigheid	  naar	  plattelandsbedrijvigheid	  en	  biedt	  ruimte	  aan	  de	  vergroting	  van	  
een	  agrarisch	  bouwvlak	  indien	  dit	  noodzakelijk	  is	  vanuit	  een	  oogpunt	  van	  doelmatige	  agrarische	  
bedrijfsvoering	  en/of	  -‐ontwikkeling.	  De	  oppervlakte	  van	  het	  agrarisch	  bouwvlak	  mag	  na	  
vergroting	  niet	  meer	  bedragen	  dan	  1,5	  hectare	  met	  dien	  verstande	  dat	  het	  agrarisch	  bouwvlak	  
van	  een	  fruitteeltbedrijf	  niet	  meer	  mag	  bedragen	  dan	  1,0	  hectare.	  Er	  is	  een	  ruimte	  voor	  
ruimteregeling	  actief.	  Deze	  regeling	  biedt	  op	  vrijkomende	  agrarische	  bedrijfspercelen	  ruimte	  
voor	  functiewijziging.	  	  

Wat	  betreft	  het	  OV:	  de	  verbinding	  door	  Vianen,	  alsmede	  de	  regionale	  busverbindingen	  die	  over	  
de	  A2	  en	  A27	  rijden	  zijn	  georiënteerd	  op	  Utrecht	  Centraal	  en	  Nieuwegein.	  Hier	  komt	  de	  komende	  
jaren	  een	  verbinding	  richting	  Houten	  bij.	  Een	  goede	  OV-‐bereikbaarheid	  draagt	  bij	  aan	  de	  
economische	  mobiliteit	  van	  werknemers	  en	  zorgt	  ervoor	  dat	  de	  Viaanse	  bedrijven	  hun	  
medewerkers	  makkelijker	  kunnen	  aantrekken	  uit	  de	  regio.	  Dit	  is	  van	  belang	  gezien	  de	  grote	  
verbondenheid	  met	  de	  Utrechtse	  regio;	  veel	  forenzen	  komt	  uit	  deze	  regio.	  

Een	  van	  de	  uitgangspunten	  van	  het	  woonbeleid	  is	  de	  Woonvisie	  Vianen	  2015-‐2018,	  waarbij	  het	  
streven	  is	  om	  het	  woonklimaat	  in	  Vianen	  te	  behouden	  en	  verder	  te	  verbeteren	  nu	  en	  in	  de	  
toekomst	  door	  een	  groeiende	  en	  vitale	  bevolking,	  en	  het	  daarmee	  samenhangende	  
voorzieningenniveau,	  het	  beperken	  van	  de	  negatieve	  effecten	  van	  de	  vergrijzing	  op	  de	  Viaanse	  
woningmarkt	  en	  het	  verder	  verduurzamen	  van	  de	  Viaanse	  woningvoorraad	  en	  het	  behoud	  van	  
het	  groene	  karakter	  van	  Vianen.	  Hoef	  en	  Haag,	  het	  nieuwe	  dorp	  aan	  de	  Lek,	  is	  de	  belangrijkste	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Oog	  voor	  het	  platteland,	  landschapsvisie	  gemeente	  vianen,	  11	  maart	  2014	  
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nieuwbouwontwikkeling	  voor	  de	  gemeente	  Vianen	  voor	  de	  komende	  jaren.	  In	  de	  periode	  2015-‐
2030	  zullen	  daar	  1800	  woningen	  worden	  gebouwd,	  zowel	  voor	  de	  eigen	  bevolkingsgroei	  als	  voor	  
de	  regionale	  woningmarkt.	  

In	  de	  stad	  Vianen	  is	  vooral	  sprake	  van	  inbreiding,	  vervanging	  en	  herontwikkeling.	  In	  de	  dorpen	  
Everdingen,	  Zijderveld	  en	  Hagestein	  vindt	  op	  bescheiden	  schaal	  nieuwbouw	  plaats,	  vooral	  voor	  
de	  eigen	  inwoners	  en	  afhankelijk	  van	  de	  mogelijkheden	  en	  initiatieven	  van	  derden.	  	  

Analyse	  economie	  en	  ruimte	  	  
In	  een	  vergelijking	  van	  de	  sociaaleconomische	  profielen	  van	  de	  drie	  gemeenten	  zijn	  aspecten	  als	  
economie,	  innovatie,	  ligging,	  arbeidsmarkt,	  woonaantrekkelijkheid,	  welvaart,	  demografie	  en	  
ruimte	  naast	  elkaar	  gezet6.	  Hieruit	  blijkt	  dat	  Vianen	  de	  sterkste	  economie	  heeft	  en	  het	  hoogste	  
innovatiepotentieel.	  Ook	  op	  ligging	  &	  infrastructuur,	  arbeidsmarkt	  en	  woonaantrekkelijkheid	  
presteert	  Vianen	  beter	  dan	  de	  andere	  twee	  gemeenten.	  Zederik	  kent	  zeer	  hoge	  scores	  op	  
welvaart	  en	  demografie.	  Op	  ruimte	  scoren	  Vianen	  en	  Zederik	  ongeveer	  even	  hoog.	  Voor	  Leerdam	  
resulteert	  op	  geen	  van	  de	  acht	  aspecten	  de	  hoogste	  score.	  In	  het	  algemeen	  geldt	  dat	  zeer	  lage	  
scores	  nauwelijks	  voorkomen.	  	  
	  
In	  navolgende	  tabel	  is	  opgenomen	  in	  welke	  sectoren	  de	  werkgelegenheid	  in	  de	  drie	  gemeenten	  
(en	  in	  een	  mogelijke	  gemeenten	  Vijfheerenlanden)	  zich	  bevindt,	  zowel	  in	  absolute	  als	  in	  
procentuele	  aantallen.	  
	  

Banen	  2014	   Zederik	   Leerdam	   Vianen	   Vijfheerenlanden	  
	   Abs	   %	   abs	   %	   abs	   %	   abs	   %	  
Landbouw	   354	   8	   121	   2	   184	   2	   659	   3	  
Industrie	   1.417	   32	   1.570	   20	   1.730	   17	   4.717	   21	  
Handel	   798	   18	   1.734	   22	   3.586	   35	   6.118	   27	  
Collectieve	  dienstverlening	   697	   16	   2.601	   34	   1.219	   12	   4.517	   20	  
Zakelijke	  dienstverlening	   1.070	   24	   1.594	   21	   3.396	   33	   6.060	   27	  
Overige	  dienstverlening	   66	   1	   117	   2	   165	   2	   348	   2	  
Totaal	   4.402	   100	   7.737	   100	   10.280	   100	   22.419	   100	  
Bron:	  www.waarstaatjegemeente.nl	  
	  
Uit	  de	  tabel	  is	  op	  te	  maken	  dat	  de	  werkgelegenheid	  in	  de	  gemeenten	  primair	  te	  vinden	  is	  in	  de	  
zakelijke	  dienstverlening	  (allen),	  collectieve	  dienstverlening	  (met	  name	  in	  Leerdam),	  handel	  
(met	  name	  in	  Vianen)	  en	  industrie	  (met	  name	  in	  Zederik).	  	  
De	  landbouw	  is	  voor	  de	  drie	  gemeenten	  ook	  van	  groot	  belang.	  Niet	  zo	  zeer	  vanwege	  het	  aandeel	  
in	  de	  werkgelegenheid	  maar	  met	  name	  vanwege	  het	  beeldbepalende	  karakter	  en	  het	  aandeel	  dat	  
de	  landbouw	  inneemt	  in	  het	  grondoppervlak	  van	  de	  gemeenten.	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Ruimtelijk-‐economische	  analyse	  Alblasserwaard-‐Vijheerenlanden,	  Bureau	  Louter,	  2015	  
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Analyse	  toekomstvisies,	  ruimtelijke	  en	  economische	  aspecten	  
	  
De	  drie	  gemeenten	  laten	  op	  hoofdlijnen	  veel	  vergelijkbare	  uitgangspunten	  zien.	  De	  drie	  
gemeenten	  willen	  een	  aantrekkelijk	  woonklimaat	  bieden	  voor	  inwoners.	  Alle	  drie	  de	  gemeenten	  
zetten	  in	  op	  werkgelegenheid,	  toerisme	  en	  toename	  van	  bedrijvigheid.	  Daarbij	  is	  veel	  aandacht	  
voor	  huidige	  ondernemers	  en	  wordt	  gefocust	  op	  nieuwe	  vormen	  van	  (meer	  geschoolde)	  
werkgelegenheid.	  De	  landschappelijke	  kwaliteit	  en	  cultuurhistorische	  waarden	  worden	  
benadrukt.	  Voorzieningen	  moeten	  bereikbaar	  zijn	  (ook	  met	  het	  openbaar	  vervoer).	  De	  
gemeenten	  Leerdam	  en	  Zederik	  zetten	  expliciet	  in	  op	  duurzaamheid.	  De	  drie	  gemeenten	  zetten	  
expliciet	  in	  op	  verdere	  ontwikkeling	  van	  toerisme	  en	  recreatie.	  De	  drie	  gemeenten	  willen	  allen	  
ruimte	  bieden	  aan	  de	  agrarische	  sector,	  qua	  bedrijfsvoering	  (combinatie	  van	  functies)	  en	  in	  
termen	  van	  schaalvergroting	  (met	  wel	  verschillen	  in	  uitbreidingsmogelijkheden).	  De	  visies	  
komen	  op	  hoofdlijnen	  overeen,	  .	  Aanwezige	  verschillen	  	  zullen	  op	  den	  duur	  moeten	  worden	  
geharmoniseerd.	  	  
	  
De	  ruimtelijke	  en	  economische	  aspecten	  van	  de	  gemeenten	  Zederik,	  Leerdam	  en	  Vianen	  laten	  
overeenkomsten	  zien	  en	  geven	  geen	  belemmeringen	  voor	  de	  vorming	  van	  de	  nieuwe	  gemeente	  
Vijfheerenlanden.	  
	  
	  

3.1.3	  Maatschappelijke	  aspecten	  
Het	  samenleven	  is	  belangrijk	  in	  de	  drie	  gemeenten.	  In	  deze	  paragraaf	  wordt	  een	  aantal	  
maatschappelijke	  aspecten	  van	  de	  drie	  gemeenten	  beschreven	  en	  geanalyseerd.	  	  

De	  inwoners	  van	  de	  drie	  gemeenten	  
De	  inwoners	  van	  de	  drie	  gemeenten	  zijn	  in	  de	  verschillende	  toekomstvisies	  getypeerd.	  In	  de	  
toekomstvisie	  van	  de	  gemeente	  Vianen	  (Vianen	  2025)	  staat	  dat	  de	  kernwaarden	  van	  de	  Viaanse	  
gemeenschap	  de	  volgende	  zijn:	  betrokken,	  saamhorig,	  kritisch	  en	  ondernemend.	  In	  de	  visie	  van	  
Zederik	  staat	  vermeld	  dat	  inwoners	  zich	  betrokken	  voelen	  bij	  de	  omgeving	  en	  veel	  sociale	  
contacten	  hebben.	  Het	  zijn	  loyale	  mensen	  met	  een	  sterk	  arbeidsethos	  die	  deelnemen	  aan	  de	  
maatschappij.	  In	  Leerdam	  voelen	  de	  inwoners	  zich	  voldoende	  betrokken	  bij	  de	  samenleving	  voor	  
wat	  betreft	  de	  saamhorigheid,	  onderlinge	  contacten	  en	  burenhulp	  blijkt	  uit	  gegevens	  uit	  het	  
leefbaarheids-‐onderzoek	  (Leerdam	  2030).	  De	  inwoners	  hechten	  sterk	  aan	  de	  identiteit	  binnen	  
een	  kerk	  of	  binnen	  een	  groepje	  of	  vereniging.	  	  

Enkele	  kengetallen	  met	  betrekking	  tot	  de	  inwoners	  in	  de	  drie	  gemeenten	  staan	  in	  onderstaande	  
tabel	  opgesomd.	  

KENGETALLEN	   Zederik	   Leerdam	   Vianen	  
Huishoudens	  (in	  2013)	   5.188	   8.507	   8.163	  
Alleenstaanden	  (in	  2014)	   24,8%	   29,8%	   26,6%	  
Samenwonend	  (in	  2014)	   75,2%	   70,2%	   73,4%	  
Vestigingen	  per	  1000	  inwoners	  (periode	  2005-‐2014)	   34,3	   35,2	   39,3	  
Vertrek	  per	  1000	  inwoners	  (periode	  2005-‐2014)	   33,4	   35,2	   40,0	  
Geboorten	  in	  de	  periode	  2005-‐2014	  per	  1000	  inwoners	   12,2	   10,4	   10,0	  
Sterfte	  in	  de	  periode	  2005-‐2014	  per	  1000	  inwoners	   8,9	   10,7	   7,4	  
Groene	  druk	  (aandeel	  kinderen	  tot	  14	  jaar	  t.o.v.	  groep	  15-‐64)	   29,8%	   28,2%	   28,3%	  
Grijze	  druk	  (aandeel	  65+	  tv	  groep	  15-‐64)	   27,2%	   28,7%	   28,0%	  
Bron:	  waarstaatjegemeente.nl	  

De	  drie	  gemeenten	  kennen	  een	  stabiele	  bevolkingsomvang.	  Er	  zal	  in	  de	  toekomst	  in	  de	  drie	  
gemeenten	  wel	  sprake	  zijn	  van	  vergrijzing	  (met	  name	  in	  Vianen	  en	  Leerdam)	  en	  van	  ontgroening	  
(het	  vertrek	  van	  jongeren).	  Dit	  heeft	  consequenties	  voor	  wonen,	  maar	  ook	  voor	  zorg	  en	  
voorzieningen	  en	  mogelijk	  voor	  economie	  en	  vitaliteit.7	  Scholen	  zullen	  het	  moeilijk	  krijgen	  om	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Strategische	  verkenning	  bestuurlijke	  toekomst	  Zederik,	  8	  september	  2014.	  
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voldoende	  leerlingen	  te	  krijgen	  (met	  veelal	  tevens	  gevolgen	  voor	  kwaliteit)	  en	  bij	  de	  
voorzieningen	  voor	  ouderen	  (met	  name	  nultreden	  woningen)	  ontstaat	  een	  tekort8.	  

Sociaal	  culturele	  gelijkenis	  	  
In	  de	  Quick	  scan9	  van	  de	  provincie	  Zuid-‐Holland	  zijn	  op	  basis	  van	  zes	  indicatoren10	  sociaal-‐
culturele	  kenmerken	  van	  gemeenten	  met	  elkaar	  vergeleken.	  Wat	  betreft	  sociaal-‐culturele	  
gelijkenis	  lijkt	  Vianen	  het	  meest	  op	  twee	  gemeenten	  uit	  Lekstroom	  (IJsselstein	  en	  Nieuwegein).	  
Er	  is	  sprake	  van	  enige	  gelijkenis	  met	  Leerdam,	  maar	  niet	  of	  nauwelijks	  met	  Zederik.	  Zederik	  lijkt	  
sociaal-‐cultureel	  sterk	  op	  de	  buurgemeenten	  Giessenlanden	  en	  Molenwaard.	  Daarnaast	  lijkt	  
Zederik	  veel	  op	  gemeenten	  op	  de	  Veluwe	  en	  juist	  niet	  op	  (grote)	  steden.	  Ondanks	  
maatschappelijke	  en	  economisch-‐ruimtelijke	  overeenkomsten	  is	  de	  sociaal-‐culturele	  gelijkenis	  
van	  Zederik	  met	  Leerdam	  en	  Vianen	  niet	  groot,	  evenmin	  als	  met	  gemeenten	  als	  Nieuwegein	  en	  
Gorinchem.	  Wel	  is	  sprake	  van	  een	  vrij	  grote	  mate	  van	  gelijkenis	  met	  andere	  landelijke	  gemeenten	  
in	  de	  relevante	  omgeving.	  Leerdam	  lijkt	  het	  meest	  op	  Gorinchem	  en	  heeft	  een	  vrij	  grote	  sociaal-‐
culturele	  gelijkenis	  met	  Vianen,	  maar	  niet	  of	  nauwelijks	  met	  alle	  andere	  AV-‐gemeenten	  (met	  
uitzondering	  van	  Gorinchem).	  
	  
Opgaven	  en	  speerpunten	  	  
Voor	  de	  drie	  gemeenten	  is	  het	  de	  opgave	  om	  de	  voorzieningen	  in	  het	  gebied	  op	  een	  acceptabel	  
niveau	  te	  houden	  (in	  de	  nabijheid/bereikbaar)	  en	  dit	  betaalbaar	  te	  houden.	  	  

In	  de	  onderstaande	  opsomming	  wordt	  per	  gemeente	  een	  aantal	  maatschappelijke	  opgaven	  en	  
speerpunten	  kort	  toegelicht.	  	  

Zederik	  
• Ten	  aanzien	  van	  onderwijs	  zet	  Zederik	  in	  op	  het	  ondersteunen	  van	  het	  onderwijsveld.	  

Samen	  met	  de	  scholen	  wordt	  ingezet	  op	  sportstimulering	  en	  taal	  bevorderende	  
activiteiten.	  Er	  zijn	  zogenaamde	  VVE-‐plekken	  beschikbaar	  op	  elke	  peuterspeelzaal.	  De	  
gemeente	  zet	  Schoolmaatschappelijk	  werk	  in	  als	  algemene	  voorziening.	  De	  
schoolmaatschappelijk	  werker	  vormt	  een	  belangrijke	  schakel	  tussen	  de	  scholen	  en	  
andere	  vormen	  van	  jeugdhulp.11	  Zederik	  heeft	  geen	  vigerend	  onderwijsbeleid.	  Elk	  dorp	  
heeft	  zijn	  primair	  onderwijs.	  

• Ten	  aanzien	  van	  sport	  wil	  de	  gemeente	  sportfaciliteiten	  bieden	  ter	  bevordering	  van	  
actieve	  sportbeoefening	  op	  amateurniveau	  in	  georganiseerd	  verband,	  mede	  gericht	  op	  
de	  doelgroepen	  jeugd	  en	  ouderen.	  Facilitering	  vindt	  plaats	  door	  subsidie	  ter	  beschikking	  
te	  stellen	  aan	  het	  sportcomplex,	  de	  sportstichting	  en	  door	  middelen	  vrij	  te	  maken	  voor	  
het	  verrichten	  van	  renovaties	  aan	  de	  voetbalvelden	  en	  het	  korfbalveld	  op	  het	  complex.12	  
De	  gemeente	  heeft	  tevens	  een	  aantal	  huurovereenkomsten	  met	  voetvalverenigingen.	  De	  
gemeente	  is	  eigenaar	  van	  de	  voetbalcomplexen.	  

• Ten	  aanzien	  van	  welzijn	  heeft	  de	  gemeente	  het	  doel	  voor	  ogen	  dat	  in	  elk	  dorp	  een	  
ontmoetingsfunctie	  aanwezig	  is,	  geëxploiteerd	  door	  een	  stichtingsbestuur	  waarin	  
(mede)	  met	  behoud	  van	  vrijwilligers	  de	  maatschappelijke	  activiteiten	  vormgegeven	  
worden	  teneinde	  de	  leefbaarheid	  en	  vitaliteit	  van	  de	  dorpen	  te	  optimaliseren	  en	  in	  stand	  
te	  houden.	  Deze	  situatie	  is	  anno	  2015	  nog	  niet	  bereikt.	  Enkele	  dorpshuizen	  zijn	  of	  
worden	  mogelijk	  geprivatiseerd,	  bij	  anderen	  is	  het	  gebouw	  eigendom	  van	  de	  stichting	  en	  
draagt	  de	  gemeente	  middelen	  voor	  groot	  onderhoud	  over	  met	  als	  wens	  te	  komen	  tot	  een	  
toekomst	  vast	  voorstel	  voor	  de	  subsidiering.	  In	  andere	  gevallen	  zijn	  recreatieruimtes	  
eigendom	  van	  de	  gemeente.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Vianen	  toekomstvisie	  2025	  
9	  Regionale	  effecten	  bestuurlijke	  heroriëntatie	  Alblasserwaard-‐Vijfheerenlanden,	  Think	  Public	  advies	  en	  
Bureau	  Louter,	  maart	  2015	  
10	  Saamhorigheid,	  percentage	  vrijwilligers,	  opkomst	  referendum	  Europese	  Grondwet,	  kerkbezoek,	  belang	  
dat	  men	  toekent	  aan	  veiligheid,	  belang	  dat	  men	  toekent	  aan	  sociale	  cohesie	  
11	  Programmabegroting	  Zederik	  2014-‐2018	  
12	  Beleidsnotitie	  dorpshuizen	  en	  sportzalen,	  gemeente	  Zederik	  2013	  en	  Uitvoeringsovereenkomst	  bij	  
structurele	  productsubsidie	  sportcomplex	  Het	  Bosch	  en	  Overeenkomst	  renovatie	  velden	  Het	  Bosch.	  
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• De	  gemeente	  zet	  sterk	  in	  op	  het	  ondersteunen	  van	  mantelzorgers.	  Dit	  staat	  ook	  in	  de	  AV	  
regio	  op	  de	  agenda.	  De	  huidige	  mantelzorgondersteuning	  bestaat	  uit	  het	  Mantelzorg	  
Steunpunt,	  Mantelzorgconsulente,	  de	  Dag	  van	  de	  Mantelzorg	  en	  jaarlijks	  een	  kleine	  
attentie.	  Ook	  zet	  de	  gemeente	  expliciet	  in	  op	  vrijwilligers.	  Huidige	  ondersteuning	  bestaat	  
uit	  een	  Vrijwilligersinformatiepunt	  en	  een	  jaarlijkse	  Vrijwilligersprijs.	  De	  gemeente	  ziet	  
dat	  mede	  door	  de	  decentralisaties	  in	  het	  sociale	  domein	  meer	  vrijwilligers	  nodig	  zijn.	  	  

• De	  gemeente	  biedt	  lokaal	  maatwerk	  voor	  kwetsbare	  burgers.	  De	  gemeente	  zet	  in	  op	  
koffie	  inloop	  voor	  ouderen,	  maaltijdvoorziening	  voor	  ouderen,	  vervoersregeling	  voor	  
ouderen,	  ouderenadviseur,	  signalerend	  huisbezoek	  75+,	  klussendienst,	  bewegen	  voor	  
senioren,	  open	  eettafels,	  dag	  van	  de	  ouderen	  en	  woonkeur.	  	  

• Het	  gezondheidsbeleid	  is	  gemaakt	  op	  het	  niveau	  van	  de	  regio	  Zuid-‐Holland-‐Zuid	  en	  is	  
gericht	  op	  gezondheidsbescherming,	  ziektepreventie	  en	  gezondheidsbevordering.	  
Gezondheidsbevordering	  kent	  drie	  regionale	  thema’s:	  mentale	  weerbaarheid,	  gezond	  
gewicht	  en	  het	  tegengaan	  van	  alcoholgebruik	  door	  jongeren	  onder	  de	  16	  jaar.	  Lokaal	  
beleid	  richt	  zich	  op	  het	  vergroten	  van	  de	  vaccinatiegraad	  (niet	  in	  alle	  dorpen	  is	  die	  hoog	  
genoeg	  om	  groepsimmuniteit	  te	  creëren)	  door	  voorlichting	  en	  alcohol	  en	  drugsgebruik	  
onder	  jongeren13.	  

• Ten	  aanzien	  van	  het	  vluchtelingenwerk	  heeft	  de	  gemeente	  een	  overeenkomst	  gesloten	  
inzake	  de	  maatschappelijke	  begeleiding	  van	  asielgerechtigden	  met	  VluchtenlingenWerk	  
Zuidvleugel.	  	  

• De	  gemeente	  zet	  in	  op	  voldoende.woningbouw	  ook	  voor	  jongeren,	  om	  daarmee	  de	  basis	  
te	  vormen	  voor	  voorzieningen	  en	  scholen.	  	  

Leerdam	  
• De	  visie	  van	  de	  gemeente	  Leerdam	  op	  het	  lokale	  onderwijs	  richt	  zich	  op	  het	  bieden	  van	  

voldoende	  kansen	  voor	  jongeren	  tussen	  0-‐27	  jaar	  om	  zich	  te	  ontwikkelen	  tot	  volwaardige,	  
actieve	  en	  verantwoordelijke	  deelnemers	  van	  de	  maatschappij.	  Ouders	  zijn	  hiervoor	  primair	  
verantwoordelijk.	  Hun	  betrokkenheid	  is	  essentieel.	  De	  gemeente	  heeft	  een	  regiegrol	  en	  brengt	  
vanuit	  die	  hoedanigheid	  het	  onderwijsveld	  samen	  met	  velden	  als	  jeugdbeleid	  en	  economisch	  
beleid.	  De	  gemeente	  ondersteunt	  partners	  bij	  hun	  maatschappelijke	  opdracht	  en	  stimuleert	  
onderlinge	  afstemming.	  Samen	  met	  de	  partners	  wil	  de	  gemeente	  vorm	  geven	  aan	  
ontwikkelingen	  zoals	  de	  Brede	  School,	  Combinatiefuncties,	  Passend	  Onderwijs,	  Doorlopende	  
leerlijnen	  en	  de	  mogelijkheid	  van	  een	  vakcollege.	  Er	  wordt	  gewerkt	  met	  een	  Lokale	  Educatieve	  
Agenda	  als	  mogelijkheid	  om	  samen	  met	  de	  partners	  verder	  vorm	  en	  inhoud	  te	  geven	  aan	  de	  
rollen	  en	  verantwoordelijkheden	  op	  het	  gebied	  van	  onderwijs.	  Met	  het	  Onderwijs	  
Achterstanden	  Beleid	  wordt	  ingezet	  op	  het	  toeleiden	  van	  kinderen	  met	  het	  risico	  op	  een	  
onderwijsachterstand	  naar	  de	  Voor-‐	  en	  Vroegschoolse	  Educatie	  en	  hen	  een	  passend	  aanbod	  te	  
geven	  om	  hun	  ontwikkeling	  te	  stimuleren	  en	  hun	  taalvaardigheid	  te	  vergroten.	  In	  verband	  met	  
de	  krimp	  is	  er	  bij	  de	  scholen	  in	  Leerdam	  sprake	  van	  toenemende	  leegstand.	  Scholen	  bezinnen	  
zich	  op	  groot	  onderhoud,	  het	  beperken	  van	  de	  leegstand	  en	  samenwerking.	  De	  gemeente	  
faciliteert	  deze	  ontwikkeling.	  Er	  zijn	  in	  Leerdam	  13	  onderwijsinstellingen	  (Primair	  onderwijs	  
en	  één	  instelling	  voor	  Voortgezet	  Onderwijs).Ten	  aanzien	  van	  sport	  heeft	  de	  gemeente	  
Leerdam	  zich	  tot	  doel	  gesteld	  een	  toekomstbestendige	  en	  duurzame	  inrichting	  van	  
(buiten)sport-‐accommodaties	  te	  faciliteren.	  De	  gemeente	  ondersteunt	  sportverenigingen	  bij	  
het	  proces	  dat	  is	  gericht	  op	  het	  realiseren	  van	  de	  toekomstgerichte	  en	  duurzame	  inrichting	  
van	  buitensportaccommodaties.	  De	  gemeente	  ondersteunt	  de	  sportverenigingen	  door	  hen	  de	  
mogelijkheid	  te	  bieden	  extra	  leden	  te	  werven	  door	  onderling	  uitwisselen	  van	  kennis	  en	  
ervaringen	  en	  bijvoorbeeld	  het	  bevorderen	  van	  sportiviteit.	  Hierdoor	  kunnen	  de	  verenigingen	  
zich	  versterken.14	  Uitgangspunt	  is	  dat	  de	  gemeente	  een	  bijdrage	  geeft	  van	  60%	  van	  de	  
investeringskosten.	  	  

• De	  sportverenigingen	  onderhouden	  de	  velden	  zelf.	  De	  gemeente	  heeft	  verder	  de	  
sportsubsidiering	  afgeschaft	  maar	  stimuleert	  beweging	  via	  projecten15.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  Plan	  van	  aanpak	  Alcohol	  en	  Drugs	  2012-‐2015	  

14	  Programmabegroting	  2015,	  gemeente	  Leerdam	  
15	  “Eenheid	  op	  termijn”,	  Nota	  Buitensportaccomocatiebeleid	  19	  maart	  2009	  gemeente	  Leerdam	  
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• De	  gemeente	  maakt	  gebruikt	  van	  de	  Rijksregeling	  Impuls	  Brede	  school,	  Sport	  en	  Cultuur	  
(“brede	  impuls	  combinatiefuncties“)	  met	  als	  doelen	  samen	  met	  12	  organisaties	  in	  Leerdam	  
het	  aantal	  brede	  scholen	  met	  sport-‐	  en	  cultuuraanbod	  in	  zowel	  het	  primair	  als	  het	  
voortgezet	  onderwijs	  uit	  te	  breiden;	  het	  versterken	  van	  sportverenigingen	  met	  oog	  op	  hun	  
maatschappelijke	  functie	  en	  de	  inzet	  van	  sportverenigingen	  voor	  het	  onderwijs,	  de	  
naschoolse	  opvang	  en	  de	  wijk;	  het	  bevorderen	  dat	  de	  jeugd	  tot	  18	  jaar	  vertrouwd	  raakt	  
met	  één	  of	  meer	  kunst-‐,	  cultuur	  en	  sportvormen	  en	  onder	  jongeren	  actieve	  kunst	  en	  
sportbeoefening	  stimuleren	  en	  tenslotte	  met	  buitenschoolse	  opvang,	  verenigingen	  en	  de	  
buurt	  de	  sociale	  samenhang	  op	  een	  vernieuwende	  manier	  verstevigen.	  	  
In	  2016	  staat	  een	  totale	  herziening	  van	  het	  sportbeleid	  gepland.	  

• Veiligheid	  is	  een	  bijzonder	  speerpunt	  voor	  Leerdam.	  Het	  aantal	  misdrijven,	  vernielingen	  
en	  geweldsmisdrijven	  per	  1000	  inwoners	  ligt	  in	  Leerdam	  boven	  het	  gemiddelde	  in	  de	  
regio.	  Leerdam	  vertoont	  een	  licht	  bovengemiddeld	  beeld	  qua	  veiligheid	  (regionale	  
middenmoot).	  De	  gemeente	  zet	  in	  op	  het	  terugdringen	  van	  overlast,	  huiselijk	  geweld	  en	  
criminaliteit	  en	  het	  bevorderen	  van	  het	  gevoel	  van	  veiligheid	  bij	  inwoners	  en	  bezoekers	  
van	  de	  gemeente	  Leerdam.16	  De	  speerpunten	  van	  het	  integraal	  veiligheidsbeleid	  (in	  
voorbereiding,	  vaststelling	  in	  het	  vierde	  kwar-‐taal	  van	  2015)	  zijn	  (1)	  aanpak	  (jeugd)	  
overlast;	  (2)	  tegengaan	  van	  handel,	  vervaardi-‐ging	  en	  gebruik	  van	  drugs;	  (3)	  
woninginbraken;	  (4)	  huiselijk	  geweld;	  (5)	  vandalisme	  en	  vernieling;	  (6)	  toezicht	  in	  de	  
openbare	  ruimte.	  De	  doelstellingen	  worden	  bereikt	  door	  de	  invoering	  van	  
buurtbemiddeling,	  buurttoezicht	  in	  West,	  voorlichtingsavond	  over	  het	  voorkomen	  van	  
woninginbraak	  en	  cameratoezicht	  op	  de	  Zuidwal.	  

• Vrijwilligers	  voor	  verenigingen	  of	  activiteiten	  zijn	  steeds	  moeilijker	  te	  krijgen	  en	  dat	  het	  
politieke	  draagvlak	  voor	  het	  met	  publieke	  middelen	  in	  stand	  houden	  van	  het	  
verenigingsleven	  en	  welzijnswerk	  neemt	  af.	  De	  gemeente	  zet	  nu	  nog	  actief	  in	  op	  het	  
bevorderen	  van	  sociale	  cohesie17.	  Leerdam	  heeft	  met	  de	  Nota	  Eigen	  Kracht	  en	  
Burgerkracht	  aan	  Zet	  vanaf	  2015	  de	  uitgangspunten	  met	  betrekking	  tot	  het	  beleid	  van	  de	  
gemeente	  om	  de	  0de	  lijn	  te	  versterken.	  Het	  doel	  is	  om	  de	  zelfredzaamheid	  en	  het	  zelf	  
organiserend	  vermogen	  van	  burgers	  met	  een	  zorgbehoefte	  te	  vergroten.	  De	  focus	  wordt	  
gelegd	  op	  het	  anders	  inzetten	  van	  subsidie,	  het	  meer	  betrekken	  van	  vrijwilligers	  bij	  de	  
zorg,	  het	  versterken	  van	  de	  communicatie	  en	  het	  ondersteunen	  van	  mantelzorgers.	  	  

• Het	  gezondheidsbeleid	  is	  gelijk	  aan	  het	  beleid	  van	  de	  gemeente	  Zederik.	  Leerdam	  heeft	  
verschillende	  buitensportmogelijkheden	  (beweegtuinen)	  18.	  

• Leerdam	  heeft	  een	  specifieke	  opgave	  gelet	  op	  de	  Molukse	  en	  Turkse	  gemeenschap	  in	  de	  
gemeente.	  Dit	  leidt	  tot	  inzet	  op	  het	  participatiebeleid	  ,	  inzet	  op	  het	  
onderwijsachterstandenbeleid,	  het	  bevorderen	  van	  de	  Nederlandse	  taal	  en	  het	  
bestrijden	  van	  laaggeletterdheid	  en	  taalachterstand19.	  	  

• Kenmerkend	  is	  dat	  Leerdam	  een	  	  aandachtswijk	  kent.	  

Vianen	  
• Ten	  aanzien	  van	  onderwijs	  zet	  de	  gemeente	  in	  op	  een	  intensieve	  afstemming	  tussen	  zorg	  

in	  en	  om	  het	  onderwijs	  en	  het	  aanbod	  jeugdzorg	  van	  de	  gemeente.	  Om	  er	  voor	  te	  zorgen	  
dat	  kinderen	  een	  succesvolle	  schoolloopbaan	  kunnen	  afronden	  waarmee	  zij	  op	  latere	  
leeftijd	  zelfstandig	  in	  hun	  levensbehoeften	  kunnen	  voorzien,	  worden	  voor	  de	  kinderen	  in	  
de	  leeftijd	  vanaf	  2,5	  jaar	  voor-‐	  en	  vroegschoolse	  activiteiten	  (VVE)	  ontwikkeld.	  De	  
gemeente	  kent	  44	  VVE	  plekken.	  Dit	  blijkt	  niet	  voldoende	  te	  zijn.	  Gewerkt	  wordt	  aan	  een	  
nieuw	  VVE-‐beleid.20	  In	  de	  afgelopen	  schooljaren	  is	  opgevallen	  dat	  de	  problematiek	  in	  
leerplicht	  casuïstiek	  toeneemt.	  Steeds	  vaker	  is	  er	  sprake	  van	  zorgwekkend	  
ziekteverzuim	  en	  meervoudige	  problematiek.	  De	  (pro)actieve	  aanpak	  binnen	  scholen	  
zorgt	  ervoor	  dat	  scholen	  juist	  ook	  bij	  dit	  soort	  casussen	  tijdig	  contact	  opnemen	  met	  de	  
leerplichtambtenaar.	  Gewerkt	  wordt	  ook	  met	  schoolmaatschappelijk	  werkers	  die	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16	  ´Samen	  werken	  aan	  Leerdam´.	  Collegeprogramma	  2014-‐2018	  
17	  Uitvoeringsprogramma	  van	  de	  raad	  van	  Leerdam,	  2014-‐2018	  
18	  Kadernota	  maatschappelijke	  ontwikkeling,	  Leerdam	  
19	  Uitvoeringsprogramma	  van	  de	  raad	  van	  Leerdam,	  2014-‐2018	  
20	  Programmabegroting	  2015,	  gemeente	  Vianen.	  
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fungeren	  als	  vooruitgeschoven	  posten.	  Het	  doel	  is	  de	  scholen	  nog	  meer	  een	  vindplaats	  te	  
laten	  zijn	  en	  vroegtijdige	  onderkenning	  van	  problematiek	  mogelijk	  te	  maken.	  	  

• De	  gemeente	  stimuleert	  de	  sportdeelname	  van	  de	  inwoners	  en	  dan	  met	  name	  de	  jeugd.	  
De	  gemeente	  stelt	  subsidies	  voor	  jeugdleden	  beschikbaar,	  hanteert	  een	  gesubsidieerd	  
huurtarief	  voor	  het	  gebruik	  van	  de	  sportaccommodaties	  en	  geeft	  Sportservice	  Provincie	  
Utrecht	  de	  opdracht	  voor	  het	  uitvoeren	  van	  het	  sportstimu-‐leringsprogramma.	  Dit	  
programma	  wordt	  bekostigd	  vanuit	  de	  Rijksregeling	  'brede	  impuls	  
combinatiefunctionarissen’.	  Waar	  het	  sportstimuleringsprogramma	  voorheen	  met	  name	  
gericht	  was	  op	  jeugdigen,	  heeft	  de	  gemeente	  vanaf	  2014	  de	  doelgroepen	  uitgebreid.	  Zo	  is	  
er	  overleg	  met	  verschillende	  partners	  om	  sportstimuleringsactivitei-‐ten	  aan	  te	  bieden	  
voor	  ouderen,	  inwoners	  met	  overgewicht	  en	  activiteiten	  in	  en	  rondom	  de	  brede	  school	  in	  
De	  Hagen.	  De	  sportraad	  heeft	  in	  2013	  een	  capaciteits-‐onderzoek	  voor	  sportpark	  
Blankensteijn	  uit	  laten	  voeren.	  Dit	  heeft	  aangetoond	  dat	  op	  korte	  en	  middellange	  termijn	  
een	  tekort	  aan	  velden	  is.	  In	  2014	  is	  het	  nieuwe	  sportcentrum	  Helsdingen	  in	  gebruik	  
genomen.	  In	  de	  aanloop	  naar	  de	  ingebruikname	  van	  het	  nieuwe	  sportcentrum	  is	  er	  een	  
wensenonderzoek	  gehouden	  onder	  de	  gebruikers,	  samen	  met	  het	  team	  Helsdingen	  zijn	  
voor	  2015	  diverse	  doelstellingen	  geformuleerd.	  Zo	  wil	  men	  onder	  andere	  de	  deelname	  
van	  scholen	  aan	  het	  schoolzwemmen	  gaan	  verhogen,	  het	  bezoekersaantal	  verhogen,	  de	  
bezettingsgraad	  verhogen	  en	  de	  omzet	  van	  de	  horeca	  verhogen.	  	  

• In	  het	  coalitieakkoord	  “Heldere	  hoofdlijnen	  op	  weg	  naar	  de	  toekomst”	  2014-‐2018	  wordt	  
door	  partijen	  ingezet	  op	  het	  intensiveren	  van	  de	  samenwerking	  tussen	  culturele	  en	  
onderwijsinstanties	  (cultuur),	  de	  bevordering	  van	  recreatie	  en	  toerisme,	  het	  behoud	  van	  
een	  podiumfunctie	  in	  Vianen	  (cultuur)	  en	  de	  herinrichting	  van	  sportpark	  Blankensteijn	  
(sport).	  	  

• Vianen	  zet	  in	  op	  het	  versterken	  van	  lokale	  algemene	  voorzieningen	  en	  de	  organisatie	  
rondom	  vrijwilligers	  en	  mantelzorgers.	  Mede	  door	  het	  aangaan	  van	  regionale	  
samenwerkingsverbanden	  kan	  de	  gemeente	  efficiënter	  en	  goedkoper	  inkopen.	  
Daarnaast	  ontwikkelt	  de	  gemeente	  activiteiten	  in	  de	  vorm	  van	  een	  digitale	  marktplaats	  
om	  de	  zorg	  voor	  elkaar	  in	  de	  Viaanse	  samenleving	  te	  stimuleren.	  	  

• Vianen	  zet	  in	  op	  gemeenschappelijke	  verantwoordelijkheid	  met	  burgers,	  bedrijven	  en	  
maatschappelijke	  ondernemingen	  voor	  de	  leefbaarheid	  en	  vitaliteit	  van	  de	  kernen.	  In	  
een	  veranderende	  maatschappij	  met	  een	  andere	  overheid	  is	  het	  van	  belang	  draagvlak	  te	  
houden	  onder	  de	  inwoners.	  Zeker	  als	  de	  veranderingen	  elkaar	  steeds	  sneller	  opvolgen	  is	  
de	  legitimiteit	  van	  de	  overheid	  een	  belangrijk	  onderwerp.	  De	  gemeente	  Vianen	  ziet	  dit	  
als	  specifieke	  uitdaging.	  De	  gemeente	  Vianen	  kent	  een	  aandachstwijk.21	  

Analyse	  toekomstvisies,	  maatschappelijke	  en	  sociaal-culturele	  aspecten	  
	  
De	  drie	  gemeenten	  typeren	  hun	  inwoners	  op	  soortgelijke	  manier.	  De	  bevolkingsomvang	  in	  de	  
drie	  gemeenten	  is	  stabiel.	  De	  samenstelling	  verandert.	  Dit	  leidt	  tot	  een	  zelfde	  soort	  
maatschappelijke	  opgaven.	  Deze	  opgaven	  zijn	  gericht	  op	  onderwijs	  (behoud	  instellingen,	  
verbreding	  onderwijsfunctie),	  leefbaarheid	  (behoud	  nabijheid	  van	  voorzieningen),	  zorg	  (behoud	  
nabijheid	  van	  voorzieningen,	  vrijwilligers,	  ondersteuning	  mantelzorgers)	  en	  welzijn	  (nabijheid	  
sport-‐	  en	  ontmoetingsvoorzieningen).	  Per	  gemeente	  zijn	  er	  aandachtspunten.	  Zoals	  Veiligheid	  in	  
Leerdam,	  mantelzorg	  en	  vrijwilligersbeleid	  in	  Zederik	  en	  overheidsparticipatie	  in	  Vianen.	  
Belangrijk	  voor	  de	  drie	  gemeenten	  is	  het	  behoud	  van	  de	  leefbaarheid	  in	  de	  kernen.	  De	  
gemeenten	  zoeken	  hier	  via	  verschillende	  manieren	  hun	  weg	  in.	  Hoewel	  de	  opgaven	  en	  de	  
typering	  van	  de	  bevolking	  grote	  overeenkomsten	  laat	  zien	  blijkt	  uit	  onderzoek	  dat	  er	  sociaal-‐
cultureel	  grote	  verschillen	  tussen	  de	  gemeenten	  zijn.	  
	  
De	  maatschappelijke	  en	  sociaal-culturele	  aspecten	  van	  de	  gemeenten	  Zederik,	  Leerdam	  en	  Vianen	  
laten	  naast	  eigen	  aandachtspunten	  ook	  overeenkomsten	  zien	  en	  geven	  geen	  belemmeringen	  voor	  
de	  vorming	  van	  de	  nieuwe	  gemeente	  Vijfheerenlanden.	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21	  Rapport	  strategische	  verkenning	  bestuurlijke	  toekomst	  gemeente	  Vianen,	  juli	  2014	  
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3.2	  Sociaal	  domein	  

Als	  verdieping	  op	  de	  maatschappelijke	  aspecten	  is	  op	  verzoek	  van	  de	  gemeenten	  het	  
gemeentelijk	  beleid	  inzake	  het	  sociaal	  domein	  beoordeeld.	  Wat	  zijn	  de	  grondslagen	  en	  
kenmerkende	  aspecten	  van	  het	  beleid?	  	  

Zederik	  en	  Leerdam	  
In	  de	  vormgeving	  van	  het	  sociaal	  domein	  maken	  	  Leerdam	  en	  Zederik	  onderdeel	  uit	  van	  de	  regio	  
Zuid	  Holland-‐Zuid	  voor	  jeugd	  en	  de	  AV-‐regio	  voor	  Wmo	  en	  participatie.	  	  De	  Serviceorganisatie	  
Jeugd	  is	  gekoppeld	  aan	  de	  Dienst	  Gezondheid	  en	  Jeugd.	  De	  regio	  AV	  heeft	  gezamenlijk	  een	  
regionaal	  visie	  voor	  de	  Wmo	  en	  de	  Participatiewet	  ontwikkeld.	  De	  visie	  die	  aan	  de	  transities	  ten	  
grondslag	  ligt	  gaat	  uit	  van	  dezelfde	  basisprincipes:	  de	  kracht	  van	  de	  samenleving;	  vertrouwen	  in	  
de	  samenleving;	  differentiatie	  en	  maatwerk	  en	  samenwerken	  en	  kennis	  delen.	  Op	  basis	  van	  de	  
regionale	  visie	  en	  de	  beleidsplannen	  is	  in	  overleg	  met	  de	  lokale	  adviesorganen	  een	  regionaal	  
Uitvoeringsdocument	  3	  transities	  Sociaal	  Domein	  opgesteld.	  	  

Voor	  wat	  betreft	  de	  Wmo	  is	  er	  voor	  de	  verdere	  transformatiefase	  een	  regionale	  Transitietafel	  
opgericht	  met	  vertegenwoordigers	  van	  zorg-‐	  en	  welzijnsorganisaties,	  patiënten-‐	  en	  
cliëntenverenigingen,	  de	  zorgverzekeraar	  VGZ	  en	  een	  aantal	  wethouders	  om	  gezamenlijk	  te	  
kijken	  naar	  betere	  afstemming,	  samenwerking	  en	  (innovatieve)oplossingen	  voor	  de	  
verschillende	  uitdagingen.	  Het	  motto	  hierbij	  is:	  Lokaal	  doen,	  wat	  lokaal	  kan.	  Belangrijke	  
onderwerpen	  voor	  de	  Wmo	  zijn	  scheiden	  wonen	  en	  zorg	  (extramuralisering),	  monitoring	  en	  
evaluatie,	  mantelzorg-‐	  en	  vrijwilligersbeleid,	  dagbesteding,	  kortdurend	  verblijf	  en	  vervoer,	  
laagdrempelige	  inloopvoorziening	  en	  dementievriendelijke	  gemeenten.	  De	  Wmo-‐taak	  beschermd	  
wonen	  en	  opvang	  wordt	  voor	  de	  gemeenten	  Leerdam	  en	  Zederik	  uitgevoerd	  door	  Dordrecht.	  

Wat	  betreft	  participatie	  willen	  de	  gemeenten	  op	  een	  efficiënte	  en	  effectieve	  wijze	  de	  eigen	  regie	  
en	  zelfredzaamheid	  van	  inwoners	  in	  de	  regio	  AV	  bevorderen,	  die	  een	  beroep	  doen	  op	  re-‐
integratie/activeringsvoorzieningen	  en/of	  inkomensondersteuning.	  Het	  doel	  is	  meer	  mensen	  
mee	  te	  laten	  doen	  naar	  vermogen	  en	  meer	  werk	  bij	  bedrijven	  te	  realiseren	  voor	  de	  doelgroep.	  Dit	  
wordt	  uitgevoerd	  door	  de	  Regionale	  Sociale	  Dienst	  AV	  en	  de	  Avelingengroep.	  De	  RSD	  en	  de	  
Avelingengroep	  worden	  binnenkort	  samengevoegd	  tot	  één	  werk-‐leerbedrijf	  op	  gebied	  van	  werk	  
en	  inkomen.	  

De	  gemeenten	  in	  de	  regio	  ZHZ	  hebben	  een	  gezamenlijke	  beleidsnota	  gezondheidsbeleid	  
vastgesteld.	  Zij	  streven	  ernaar	  dat	  alle	  inwoners	  in	  een	  als	  goed	  ervaren	  gezondheid	  kunnen	  
leven.	  Er	  zijn	  drie	  taakgebieden:	  gezondheidsbescherming	  ,	  ziektepreventie	  en	  
gezondheidsbevordering.	  De	  wettelijke	  taak	  om	  bij	  te	  dragen	  aan	  de	  opzet,	  uitvoering	  en	  
afstemming	  van	  preventieprogramma’s,	  die	  zich	  richten	  op	  de	  leefstijl	  of	  het	  gezondheidsgedrag	  
van	  individuen	  en	  groepen	  mensen.	  	  

Ten	  aanzien	  van	  het	  jeugdbeleid22	  (ook	  vastgesteld	  binnen	  de	  regio	  ZHZ)	  gelden	  de	  volgende	  
doelen:	  

1. jeugdigen	  in	  ZHZ	  groeien	  gezond	  en	  veilig	  op;	  
2. jeugdigen	  hebben	  kansen	  om	  zich	  te	  ontwikkelen	  en	  naar	  vermogen	  mee	  te	  kunnen	  

doen.	  
3. jeugdhulp	  (in	  al	  zijn	  geledingen)	  zorgt	  ervoor	  dat	  problematiek	  afneemt;	  
4. cliënten	  zijn	  tevreden	  over	  de	  hulp	  en	  er	  is	  zo	  weinig	  mogelijk	  uitval;	  
5. versterking	  van	  preventie	  en	  licht	  ambulante	  hulp	  leiden	  tot	  een	  afname	  van	  het	  beroep	  

op	  en	  de	  kosten	  van	  dure	  vormen	  van	  jeugdhulp;	  
6. 100%	  van	  de	  gezinnen	  met	  meervoudige	  (complexe)	  problematiek	  binnen	  het	  

jeugddomein	  wordt	  geholpen	  volgens	  de	  methodiek	  één	  gezin,	  één	  plan,	  één	  
regisseur/begeleider.	  

7. vanaf	  1	  januari	  2015	  worden	  alle	  gedecentraliseerde	  jeugdhulptaken	  uitgevoerd	  binnen	  
de	  gebundelde	  rijksmiddelen	  van	  de	  17	  gemeenten.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22	  Beleidsplan	  Jeugdhulp	  2015-‐2018	  
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Lokale	  zorgnetwerken	  zijn	  de	  verbindende	  schakel	  voor	  een	  samenhangend	  zorgaanbod.	  Het	  
doel	  is	  om	  problemen	  vroegtijdig	  te	  signaleren	  en	  mensen	  met	  problemen	  toe	  te	  leiden	  naar	  de	  
juiste	  reguliere	  zorg.	  Het	  gaat	  dan	  om	  mensen	  die	  niet	  zelf	  een	  hulpvraag	  stellen	  en	  problemen	  
hebben	  op	  meerdere	  gebieden.	  	  

Doel	  van	  het	  preventief	  jeugdbeleid23	  is	  het	  vroegtijdig	  signaleren	  van	  problemen	  en	  het	  
voorkomen	  van	  problemen.	  Ingezet	  wordt	  op:	  

• jeugdgezondheidszorg;	  
• opvoed-‐	  en	  opgroeiondersteuning;	  
• preventie	  alcohol	  en	  drugs;	  
• aanbod	  lichte	  zorg	  (bijvoorbeeld	  Reset);	  
• jongerenwerk;	  
• sport-‐	  en	  spelactiviteiten	  (o.a.	  door	  verenigingen);	  
• voorkomen	  schooluitval	  (leerplicht);	  
• voor-‐	  en	  vroegschoolse	  educatie;	  
• begeleid	  kamerwonen	  
• Halt;	  
• Jeugdpreventieteam.	  	  

Leerdam	  zet	  in	  op	  het	  beter	  gecoördineerd	  krijgen	  van	  de	  zorg-‐	  en	  dienstverlening	  op	  het	  gebied	  
van	  de	  Jeugdzorg.	  Uit	  de	  strategische	  verkenning24	  blijkt	  dat	  de	  het	  percentage	  kinderen	  in	  
uitkeringsgezinnen,	  het	  percentage	  kindermishandeling,	  het	  percentage	  achterstandsleerlingen	  
en	  het	  percentage	  vroegtijdige	  schoolverlaters	  in	  Leerdam	  in	  vergelijking	  met	  de	  regio	  (iets)	  
hoger	  ligt.	  	  

Er	  is	  in	  beide	  gemeenten	  een	  Sociaal	  Team	  actief	  als	  tweede	  aanspreekpunt	  voor	  de	  inwoners	  en	  
instellingen	  (bestaande	  toegangen	  zoals	  Wmo-‐loket	  en	  RSD	  zijn	  eerste	  aanspreekpunt).	  In	  het	  
uitvoeringsdocument	  van	  de	  regio	  AV	  staat	  de	  nadere	  concretisering	  van	  de	  uitvoering	  
opgenomen.	  Het	  Sociaal	  Team	  opereert	  onder	  regie	  en	  coördinatie	  van	  de	  gemeente	  Leerdam	  
respectievelijk	  Zederik.	  Het	  Sociaal	  Team	  bestaat	  uit	  professionals	  die	  het	  sociaal	  domein	  (drie	  
D’s)	  goed	  kennen.	  Het	  jeugdteam	  (uitgevoerd	  door	  de	  jeugdhulp	  serviceorganisatie	  jeugd	  ZHZ)	  is	  
ingebed	  in	  het	  Sociaal	  team.	  Het	  Sociaal	  Team	  hanteert	  het	  principe	  1	  huishouden,	  1	  plan,	  1	  
regisseur,	  waarbij	  oog	  is	  voor	  de	  keuzevrijheid	  van	  huishoudens.	  Het	  Sociaal	  Team	  werkt	  vanuit	  
het	  kantelingsprincipe:	  Vraagverhelderingsgesprekken,	  Eigen	  Kracht	  en	  Sociale	  Netwerk	  
Versterking/Strategie.	  Het	  team	  heeft	  een	  mandaat	  voor	  de	  afhandeling	  van	  
ondersteuningsvragen	  op	  de	  diverse	  leefdomeinen	  van	  de	  Zelfredzaamheidmatrix	  (ZRM).	  	  

In	  het	  uitvoeringsdocument	  staat	  tevens	  dat	  de	  gemeenten	  het	  PGB	  zien	  als	  een	  middel	  om	  
keuzevrijheid	  en	  zelfregie	  van	  inwoners	  te	  ondersteunen,	  de	  gemeenten	  willen	  het	  PGB	  op	  een	  
neutrale	  manier,	  dat	  wil	  zeggen	  als	  een	  gelijkwaardig	  alternatief	  aan	  zorg	  in	  natura	  aanbieden,	  
van	  belang	  vanwege	  indentiteit	  gebonden	  zorg.	  	  

In	  2015	  worden	  de	  bezuinigingen	  op	  huishoudelijke	  ondersteuning	  gerealiseerd	  door	  het	  
zogenaamde	  “resultaatgericht	  financieren”,	  met	  als	  resultaat	  een	  schoon	  huis.	  Er	  blijft	  
onzekerheid	  bestaan	  over	  de	  toekomst	  van	  het	  budget	  voor	  hulp	  bij	  het	  huishouden.	  In	  2015	  en	  
2016	  wordt	  het	  plan	  voor	  de	  extra	  subsidie	  voor	  de	  huishoudelijke	  hulp	  van	  het	  Rijk	  (het	  tientje	  
van	  Van	  Rijn)	  uitgevoerd.	  

Vianen	  
Vianen	  werkt	  voor	  wat	  betreft	  het	  sociaal	  domein	  in	  Lekstroom-‐verband.	  Hierbij	  geldt	  ook	  dat	  de	  
leeflijnen	  van	  inwoners	  op	  het	  gebied	  van	  werk	  leidend	  zijn	  geweest.	  Samen	  met	  de	  gemeenten	  
Houten,	  Nieuwegein,	  Lopik	  en	  IJsselstein	  deelt	  Vianen	  denk-‐	  en	  uitvoeringskracht.	  Er	  wordt	  
gewerkt	  via	  een	  gastgemeente	  construct	  waarbij	  gemeenten	  verschillende	  taken	  voor	  de	  overige	  
gemeenten	  uitvoeren.	  Zo	  is	  Houten	  gastgemeente	  als	  het	  gaat	  om	  de	  ICT-‐diensten	  in	  het	  sociaal	  
domein	  (gegevensdeling),	  de	  inkoop,	  kwaliteitsbewaking	  en	  de	  toezicht	  functie	  (al	  moet	  die	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23	  Collegebesluit,	  onder	  andere	  voorstel	  preventief	  aanbod	  en	  lichte	  zorg.	  
24	  Strategische	  verkenning	  bestuurlijke	  toekomst	  Leerdam,	  Berenschot,	  2014	  
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laatste	  nog	  geformaliseerd	  worden).	  Het	  facturatieproces	  geeft	  de	  gemeente	  Vianen	  zelf	  vorm,	  
evenals	  de	  indicatiestelling	  en	  de	  toegang.	  In	  Lekstroom-‐verband	  werkt	  Vianen	  ook	  aan	  de	  
transformatie.	  	  
	  
In	  het	  sociale	  domein	  wordt	  gewerkt	  vanuit	  de	  volgende	  lokale	  beleidskaders:	  

• Vergroten	  eigen	  verantwoordelijkheid	  van	  de	  burgers:	  
-‐aandacht	  voor	  bewustwording	  eigen	  verantwoordelijkheid	  
-‐meer	  inzet	  op	  eigen	  kracht	  en	  sociaal	  netwerk	  
-‐daar	  waar	  mogelijk	  aandacht	  voor	  wederkerigheid	  (voor	  wat,	  hoort	  wat)	  	  

• Versterken	  van	  informele	  zorg	  en	  sociale	  cohesie/burgerkracht:	  
-‐ondersteuning	  mantelzorg	  	  
-‐versterking	  aanbod	  vrijwilligers	  (kwaliteit	  en	  kwantiteit)	  
-‐ontwikkelen	  en	  stimuleren	  van	  burgerkracht	  (zorgen	  voor	  elkaar)	  

• Optimale	  benutting	  van	  algemene	  voorzieningen:	  	  
-‐benutten	  huidige	  voorzieningen	  	  
-‐ontwikkelen	  nieuwe	  lokale	  voorzieningen	  	  
-‐grotere	  rol	  van	  welzijn	  ten	  opzichte	  van	  zorg	  

• Integrale	  benadering:	  
-‐één	  gezin,	  één	  plan,	  één	  regisseur	  
-‐brede	  vraagverheldering	  vanaf	  de	  start	  

• Meer	  preventie:	  
-‐maatregelen	  om	  ondersteuningsvragen	  te	  voorkomen	  	  
-‐maatregelen	  om	  ondersteuningsvragen	  zo	  vroeg	  mogelijk	  te	  ondervangen	  

WIL	  (Werk	  en	  Inkomen	  Lekstroom)	  is	  de	  regionale	  uitvoeringsorganisatie	  voor	  werk,	  
inkomensondersteuning	  en	  schuldhulpverlening,	  voor	  de	  gemeenten	  Houten,	  Lopik,	  IJsselstein,	  
Nieuwegein	  en	  Vianen.	  WIL	  heeft	  een	  deel	  van	  de	  verorderende	  bevoegdheid	  van	  de	  gemeente	  
Vianen.	  WIL	  maakt	  ook	  beleid	  al	  is	  er	  ruimte	  voor	  lokaal	  beleid.	  Vianen	  heeft	  de	  verorderende	  
bevoegdheid	  gehouden	  ten	  aanzien	  van	  het	  minimabeleid,	  schuldhulpverlening	  en	  bijzondere	  
bijstand.	  Vianen	  maakt	  tevens	  onderdeel	  uit	  van	  het	  gemeenschappelijke	  wsw-‐bedrijf	  PAUW.	  	  
	  
Ten	  aanzien	  van	  participatie	  hanteert	  Vianen	  een	  aanpak	  gericht	  op	  het	  plaatsen	  van	  klanten	  bij	  
werkgevers	  op	  regulier	  werk,	  werkervaringsplaatsen,	  tegenprestatie	  en	  beschut	  werk.	  Er	  zijn	  
afspraken	  gemaakt	  over	  het	  opnemen	  van	  SROI	  (Social	  Return	  on	  Investment)	  in	  aanbestedingen.	  
Ingezet	  wordt	  op	  het	  versterken	  van	  de	  eigen	  kracht,	  motivatie	  en	  verantwoordelijkheid	  van	  
burgers	  en	  werkgevers.	  Daarbij	  ondersteunt	  de	  gemeente	  werkgevers	  bij	  het	  plaatsen	  van	  
burgers	  en	  het	  inrichten	  van	  werkervaringsplaatsen.25	  Dit	  gebeurt	  door	  de	  WIL.	  
	  
Voor	  het	  behandelen	  van	  meldingen	  is	  een	  Sociaal	  Team	  gevormd	  dat	  in	  actie	  komt	  als	  er	  sprake	  
lijkt	  te	  zijn	  van	  meervoudige	  problematiek	  en	  vragen	  betreffende	  jeugdzorg.	  Het	  sociaal	  team	  
werkt	  vanuit	  de	  aanpak	  één	  gezin,	  één	  plan,	  één	  regisseur.	  Door	  een	  brede	  vraagverheldering	  
vanaf	  de	  start	  wordt	  de	  inzet	  van	  eventueel	  meerdere	  hulpverleners	  en	  andere	  betrokkenen	  
direct	  op	  elkaar	  afgestemd	  en	  is	  er	  één	  regisseur	  per	  gezin	  die	  de	  afstemming	  coördineert.26	  
Persoonsgebonden	  budgetten	  worden	  alleen	  verstrekt	  als	  er	  gegronde	  redenen	  zijn	  om	  af	  te	  zien	  
van	  zorg	  in	  natura.	  Een	  risico	  vormen	  de	  financiën	  als	  gevolg	  van	  mogelijke	  volumestijging	  in	  de	  
loop	  van	  het	  jaar	  (begin	  2015	  waren	  nog	  niet	  alle	  aanspraken	  helder).	  
	  
Eerstelijns	  voorzieningen	  in	  de	  gezondheidszorg	  zijn	  aanwezig	  in	  de	  gemeente.	  Tweedelijns	  
voorzieningen	  in	  de	  gezondheidszorg	  bevinden	  zich	  op	  betrekkelijk	  korte	  afstand	  in	  de	  regio	  
Utrecht.	  Ook	  Vianen	  heeft	  als	  uitgangspunt	  voor	  de	  huishoudelijke	  ondersteuning	  het	  
zogenaamde	  ‘resultaatgericht	  financieren’	  met	  als	  resultaat	  een	  schoon	  huis.	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25	  Programmabegroting	  2015,	  Vianen	  
26	  Programmabegroting	  2015,	  Vianen	  
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Analyse	  sociaal	  domein	  
	  
De	  uitgangspunten	  en	  hoofdlijnen	  van	  het	  beleid	  van	  de	  drie	  gemeenten	  zijn	  gelijk,	  dit	  geldt	  
overwegend	  ook	  voor	  de	  uitgangspunten	  in	  de	  uitvoering.	  De	  gemeenten	  kijken	  anders	  aan	  
tegen	  het	  gebruik	  van	  de	  persoonsgebonden	  budgetten.	  De	  gemeente	  Vianen	  is	  terughoudend.	  
De	  gemeenten	  Leerdam	  en	  Zederik	  neutraal.	  Bij	  eventuele	  harmonisatie	  moet	  rekening	  worden	  
gehouden	  met	  verschillen	  in	  beleid	  (bijvoorbeeld	  de	  normen	  in	  het	  minimabeleid	  en	  in	  de	  
bijzondere	  bijstand).	  De	  drie	  gemeenten	  nemen	  deel	  in	  verschillende	  samenwerkingsverbanden	  
en	  overlegtafels.	  De	  samenwerkingsverbanden	  (sociale	  diensten)	  maken	  ook	  beleid	  voor	  de	  
gemeenten.	  Hier	  moet	  harmonisatie	  plaatsvinden	  omdat	  anders	  rechtsongelijkheid	  binnen	  een	  
gemeente	  ontstaat.	  	  
	  
De	  analyse	  van	  het	  sociaal	  domein	  van	  de	  gemeenten	  Zederik,	  Leerdam	  en	  Vianen	  laat	  verschillen	  
zien	  in	  beleid	  en	  uitvoering	  zien	  die	  bij	  de	  vorming	  van	  de	  nieuwe	  gemeente	  Vijfheerenlanden	  
geharmoniseerd	  moeten	  worden.	  
	  
	  

3.3	  Kernenbeleid	  

Eén	  van	  de	  centrale	  aandachtspunten,	  niet	  alleen	  van	  de	  gemeenten	  zelf,	  maar	  ook	  in	  relatie	  tot	  
de	  beoordeling	  van	  het	  beleidskader	  gemeentelijke	  herindeling	  van	  BZK	  is	  het	  kernenbeleid.	  	  

Zederik	  
In	  het	  coalitieakkoord	  van	  de	  gemeente	  Zederik27	  is	  te	  lezen	  dat	  Zederik	  de	  sociale	  structuur	  
versterkt	  en	  oog	  heeft	  voor	  de	  kwetsbaren	  in	  de	  samenleving.	  Omdat	  het	  verenigingsleven	  een	  
belangrijke	  bijdrage	  levert	  aan	  de	  sociale	  cohesie28	  verstrekt	  het	  college	  waarderingssubsidies	  
aan	  sport-‐	  en	  andere	  verenigingen.	  Dorpshuizen	  bieden	  ruimte	  aan	  inwoners	  waar	  deze	  sociale	  
cohesie	  versterkt	  kan	  worden.	  Er	  is	  een	  beleidsnotitie	  Dorpshuizen	  en	  sportaccommodaties	  
opgesteld.	  Deze	  notitie	  geeft	  duidelijkheid	  over	  de	  gemeentelijke	  taak	  en	  rol	  op	  het	  gebied	  van	  
voorzieningen.	  Hierbij	  wordt	  ook	  meer	  participatie	  van	  inwoners	  gevraagd	  om	  deze	  
voorzieningen	  in	  stand	  te	  houden.	  	  
	  
Uit	  de	  gesprekken	  met	  medewerkers	  blijkt	  dat	  de	  gemeente	  Zederik	  (bewoners)initiatieven	  
ondersteunt.	  Om	  te	  kijken	  wat	  er	  in	  de	  dorpen	  leeft	  maakt	  de	  gemeente	  jaarlijks	  een	  
‘dorpenronde’.	  	  	  
De	  gemeente	  heeft	  geen	  specifiek	  kernenbeleid	  opgesteld.	  De	  gemeente	  zoekt	  naar	  een	  goede	  
manier	  om	  de	  inwoners	  bij	  de	  totstandkoming	  van	  beleid	  en	  uitvoering	  van	  taken	  te	  betrekken.	  
De	  behoefte	  aan	  een	  dorpsraad	  lijkt	  niet	  groot	  onder	  de	  inwoners,	  omdat	  de	  onderlinge	  cohesie	  
groot	  is	  en	  de	  inwoners	  zich	  verenigd	  hebben	  in	  diverse	  lokale	  samenwerkingsverbanden	  zoals	  
buurtverenigingen	  en	  kerk.	  

Leerdam	  
Het	  beleid	  rond	  wijk-‐	  en	  buurtbeheer	  valt	  in	  Leerdam	  onder	  prestatieveld	  1	  van	  de	  kadernota	  
maatschappelijke	  ontwikkeling29.	  Het	  beleid	  wijk-‐	  en	  buurtbeheer	  draagt	  bij	  aan	  drie	  van	  de	  vier	  
doelstellingen	  op	  het	  gebied	  van	  maatschappelijke	  ontwikkeling,	  namelijk:	  	  

• sociale	  cohesie:	  bevorderen	  dat	  inwoners	  en	  bevolkingsgroepen	  samenkomen;	  
• maatschappelijke	  participatie:	  bevorderen	  dat	  inwoners	  de	  mogelijkheid	  hebben	  om	  

mee	  te	  doen	  aan	  de	  samenleving;	  
• ontplooiing:	  bevorderen	  dat	  inwoners	  hun	  talenten	  ontwikkelen,	  waardoor	  ze	  tot	  hun	  

recht	  komen,	  plezier	  hebben	  in	  activiteiten	  en	  van	  waarde	  kunnen	  zijn	  voor	  anderen,	  
zodat	  ze	  een	  bijdrage	  aan	  de	  samenleving	  leveren.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27	  Coalitie-‐akkoord	  2010-‐2014	  “Zederik	  ontwikkelt	  door”	  	  
28	  Programmabegroting	  Zederik	  2014-‐2018	  
29	  ‘De	  kracht	  van	  de	  Leerdamse	  samenleving’	  (2009-‐2016)	  
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Het	  gaat	  de	  gemeente	  om	  het	  stimuleren	  dat	  bewoners	  de	  eigen	  betrokkenheid	  bij	  de	  
woonomgeving	  omzetten	  in	  concrete	  initiatieven	  en	  activiteiten.	  Dit	  draagt	  bij	  aan	  sociale	  cohesie	  
en	  ontplooiing.	  Stimuleren	  van	  activiteiten	  in	  de	  wijk,	  biedt	  aan	  het	  buurtwerk	  en	  het	  
welzijnswerk	  de	  mogelijkheid	  om	  bewoners	  die	  niet	  participeren	  nadrukkelijk	  te	  stimuleren	  om	  
wel	  mee	  te	  doen.	  	  

Raad	  en	  college	  willen	  de	  samenleving	  meer	  ruimte	  bieden	  om	  verantwoordelijkheid	  te	  nemen	  
en	  meer	  gebruik	  maken	  van	  de	  kracht	  van	  de	  burger.30	  Via	  pilots	  met	  wijk-‐	  en	  dorpsraden	  wordt	  
ervaring	  opgedaan	  met	  wijkgericht	  werken	  “nieuwe	  stijl”.	  Aan	  de	  hand	  van	  de	  ervaringen	  uit	  de	  
pilots	  zal	  begin	  2016	  een	  visie	  op	  wijk-‐	  en	  buurtgericht	  werken	  worden	  opgesteld.	  In	  de	  pilots	  
wordt	  gewerkt	  met	  vaste	  contactfunctionarissen	  die	  vanuit	  de	  gemeente	  toegevoegd	  worden	  aan	  
de	  wijk-‐	  en	  dorpsraden	  voor	  de	  goede	  communicatie	  met	  de	  gemeente.	  De	  gemeente	  wil	  
wijkprogramma’s	  opstellen	  voor	  de	  wijken	  en	  dorpen	  waarin	  de	  gemeentelijke	  planning	  voor	  de	  
middellange	  termijn	  van	  activiteiten	  voor	  de	  bewuste	  wijk	  is	  opgenomen.	  De	  wijk-‐	  en	  dorpsraden	  
kunnen	  deze	  wijkprogramma’s	  gebruiken	  als	  basis	  voor	  hun	  wijk-‐	  en	  dorpsplannen.	  De	  
doelstellingen	  uit	  de	  hierboven	  genoemde	  kadernota	  maatschappelijke	  ontwikkeling	  en	  de	  Nota	  
Werken	  aan	  de	  Wijk	  zijn	  nog	  steeds	  van	  toepassing,	  evenals	  de	  doelstelling	  van	  “schoon,	  heel	  en	  
veilig”.	  Aanvullend	  wordt	  in	  het	  nieuwe	  wijkgericht	  werken	  nadrukkelijk	  ingezet	  op	  de	  
doelstellingen	  van	  de	  participatiesamenleving	  en	  de	  versterking	  van	  de	  nulde	  lijn.	  
Naast	  de	  wijkprogramma’s	  is	  er	  binnen	  Leerdam	  ook	  ruimte	  voor	  ondersteuning	  van	  
burgerinitiatieven.	  

De	  stichting	  Jeugd	  en	  Jongerenwerk	  Midden	  Holland	  is	  een	  schakel	  bij	  bewonersparticipatie,	  
beheer	  en	  onderhoud	  van	  de	  woonomgeving	  en	  leefbaarheid	  vraagstukken.	  In	  elke	  wijk	  of	  kern	  is	  
daarvoor	  een	  wijk	  of	  dorpsraad	  actief.	  Iedere	  wijkraad	  heeft	  een	  contactpersoon	  (ambassadeur),	  
die	  ook	  als	  schakel	  richting	  gemeente	  fungeert.	  In	  de	  wijken	  west,	  noord	  en	  oost,	  zijn	  in	  
verschillende	  buurten	  ook	  buurtbeheergroepen	  actief.	  De	  buurtbeheergroepen	  zijn	  meestal	  rond	  
een	  speelvoorziening	  georganiseerd,	  organiseren	  activiteiten	  rond	  de	  speelvoorziening	  en	  zijn	  
actief	  bij	  bewonersparticipatie	  en	  leefbaarheidsvraagstukken.	  

Vianen	  
Wijkgericht	  werken	  is	  in	  Vianen	  een	  manier	  van	  denken	  (en	  werken)	  waarbij	  de	  burger	  de	  regie	  
heeft31.	  Hierbij	  gaat	  het	  per	  definitie	  niet	  om	  een	  specifiek	  beleidsterrein,	  maar	  om	  wat	  nodig	  is	  
voor	  de	  wijk/het	  dorp.	  De	  wijk/het	  dorp	  staat	  centraal.	  Eén	  van	  de	  uitgangspunten	  is	  dat	  
bewoners	  zelf	  verantwoordelijkheid	  dienen	  te	  nemen.	  De	  gemeente	  gaat	  niet	  bepalen	  welke	  
overlegvormen	  passend	  zijn,	  niet	  alles	  hoeft	  in	  de	  vorm	  van	  een	  wijkplatform	  of	  wijkraad	  gegoten	  
te	  worden.	  Bewoners	  organiseren	  zichzelf	  en	  daar	  sluit	  de	  gemeente	  bij	  aan.	  	  

De	  gemeentelijke	  dienstverlening	  is	  er	  op	  ingericht	  bewoners	  in	  staat	  te	  stellen	  
verantwoordelijkheid	  te	  kunnen	  nemen	  zonder	  in	  bureaucratie	  te	  verzanden	  zijn.	  Het	  primaat	  
ligt	  bij	  bewoners	  en	  niet	  bij	  cluster-‐	  ,	  team-‐	  of	  afdelingsplannen.	  Bewoners(initiatieven)	  kunnen	  
dan	  ook	  de	  inzet	  van	  reguliere	  budgetten	  voor	  bijvoorbeeld	  groenonderhoud,	  veiligheid,	  
onderhoud	  van	  straten,	  en	  het	  welzijnsaanbod	  beïnvloeden.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30	  Raadsprogramma	  2014	  –	  2018,	  verbindend,	  dienstbaar	  en	  ondernemend,	  juni	  2014	  	  

31	  Beleidsnotitie	  Wijkgericht	  Werken	  gemeente	  Vianen	  (december	  2013)	  
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Analyse	  kernenbeleid	  
	  
Uit	  de	  toekomstvisies	  blijkt	  dat	  voor	  alle	  drie	  de	  gemeenten	  de	  vitaliteit	  van	  de	  kernen	  van	  groot	  
belang	  is.	  Voorzieningen	  worden	  noodzakelijk	  geacht	  in,	  of	  in	  de	  nabijheid	  van	  de	  kernen.	  De	  
drie	  gemeenten	  hebben	  allen	  een	  eigen	  vorm	  van	  kernenbeleid.	  Zederik	  	  ondersteunt	  
bewonersinitiatieven,	  maar	  niet	  volgens	  een	  specifiek	  beleidsplan.	  	  Leerdam	  en	  Vianen	  kennen	  
wel	  ieder	  een	  specifiek	  ‘kernenbeleid’.	  Het	  gaat	  beide	  gemeenten	  erom	  dat	  inwoners	  eigen	  regie	  
voeren	  en	  zelf	  initiatieven	  ontplooien.	  De	  gemeenten	  willen	  deze	  initiatieven	  ondersteunen.	  
Leerdam	  werkt	  met	  wijk-‐	  en	  dorpsraden,	  wijkprogramma’s,	  wijk-‐	  en	  dorpsplannen	  en	  biedt	  
ondersteuning	  aan	  van	  de	  stichting	  Jeugd	  en	  Jongerenwerk	  Midden	  Holland.	  In	  Vianen	  wordt	  de	  
overleg/organisatievorm	  niet	  voorgeschreven.	  Er	  is	  dan	  ook	  geen	  vaste	  structuur	  van	  
dorpsraden/wijkraden.	  De	  gemeente	  ondersteunt	  de	  initiatieven	  zodra	  deze	  kenbaar	  worden	  
gemaakt.	  Dit	  wordt	  verwacht	  van	  elke	  medewerker.	  Er	  is	  wijkcoach	  voor	  beschikbaar.	  Maatwerk	  
in	  deze	  aanpak	  is	  altijd	  mogelijk,	  de	  basisvisie	  (overheids-‐	  of	  inwonersparticipatie)	  dient	  te	  
worden	  geharmoniseerd.	  	  
	  
De	  analyse	  van	  het	  kernenbeleid	  van	  de	  gemeenten	  Zederik,	  Leerdam	  en	  Vianen	  laat	  verschillen	  in	  
vorm,	  maar	  overeenkomsten	  in	  doelen	  zien	  en	  geven	  geen	  belemmeringen	  voor	  de	  vorming	  van	  de	  
nieuwe	  gemeente	  Vijfheerenlanden,	  ook	  omdat	  verschillende	  vormen	  naast	  elkaar	  kunnen	  worden	  
toegepast.	  	  
	  
	  

3.4	  Subsidiebeleid	   	  

De	  drie	  gemeenten	  gebruiken	  subsidies	  als	  instrument	  om	  hun	  beleidsdoelen	  te	  bereiken	  en	  
maatschappelijke	  effecten	  te	  realiseren.	  In	  die	  zin	  geeft	  het	  subsidiebeleid	  ook	  voor	  een	  deel	  het	  
karakter	  van	  een	  gemeente	  weer.	  De	  wijze	  waarop	  gemeenten	  initiatieven	  en	  instellingen	  
subsidiëren	  is	  in	  een	  fusietraject	  vrijwel	  altijd	  een	  punt	  van	  aandacht.	  De	  wet	  Arhi	  geeft	  overigens	  
de	  mogelijkheid	  om	  harmonisatie	  van	  (onder	  andere)	  het	  subsidiebeleid	  uiterlijk	  twee	  jaar	  na	  
fusiedatum	  te	  realiseren32.	  	  

Zederik	  
In	  de	  begroting	  van	  de	  gemeente	  Zederik	  (2015)	  staat	  te	  lezen	  dat	  de	  hoogte	  van	  de	  
subsidieverstrekkingen	  worden	  gebaseerd	  op	  de	  van	  toepassing	  zijnde	  subsidieverorde-‐ningen	  
en,	  voor	  zover	  hier	  sprake	  van	  is,	  subsidiecontracten.	  Zederik	  beschikt	  over	  een	  
subsidieverordering	  en	  is	  bezig	  met	  het	  opstellen	  van	  een	  beleidskader.	  De	  gemeente	  wil	  een	  
systematiek	  van	  “resultaatgericht	  subsidiëren”	  invoeren	  zodat	  de	  gemeente	  duidelijk	  kan	  sturen	  
op	  de	  outcome,	  maar	  ook	  zodanig	  dat	  er	  flexibiliteit	  ontstaat	  in	  de	  subsidiëringmogelijkheden.	  	  
De	  gemeente	  subsidieert	  wel	  verschillende	  activiteiten,	  verenigingen	  en	  instellingen	  in	  de	  
kernen.	  Dit	  doet	  de	  gemeente	  via	  productsubsidies	  en	  waarderingsubsidies.	  In	  enkele	  gevallen	  is	  
er	  een	  uitvoeringsovereen-‐komst	  aanwezig.	  Het	  subsidiebudget	  voor	  2015	  bedraagt	  ongeveer	  €	  
1,2	  mln.	  Dit	  bedraagt	  4,8%	  van	  de	  begroting	  van	  de	  gemeente	  (2015).	  De	  verantwoordingseisen	  
verschillen	  per	  subsidiecategorie,	  evenals	  de	  aanvraagprocedure.	  

De	  waarderingssubsidies	  worden	  vanaf	  2014	  gekort	  volgens	  het	  ombuigingsprogramma.	  Tot	  en	  
met	  2016	  worden	  de	  verstrekte	  subsidies	  gehalveerd	  ten	  opzicht	  van	  2012.	  	  

Leerdam	  
Leerdam	  is	  bezig	  om	  een	  nieuw	  Beleidskader	  Subsidies	  2016–2019	  op	  te	  stellen.	  De	  gemeente	  
wil	  een	  systematiek	  van	  “Resultaatgericht	  Subsidiëren”	  invoeren	  zodat	  de	  gemeente	  duidelijk	  
kan	  sturen	  op	  de	  outcome,	  maar	  ook	  zodat	  er	  flexibiliteit	  ontstaat	  in	  de	  
subsidiëringmogelijkheden.	  Er	  is	  een	  jaarlijks	  subsidiebudget	  van	  ongeveer	  2,5	  miljoen.	  Dit	  
bedraagt	  4,4%	  van	  de	  begroting	  van	  de	  gemeente	  (2015).	  Sport	  is	  hierin	  niet	  opgenomen.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32	  Wet	  Arhi	  artikel	  28	  
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De	  huidige	  formele	  grondslag	  voor	  de	  verstrekking	  van	  subsidies	  is	  vastgelegd	  de	  Awb,	  ASV	  
2012,	  het	  Subsidie	  Beleidskader	  2012–2015	  en	  in	  het	  jaarlijkse	  Subsidieprogramma.	  Leerdam	  
maakt	  onderscheid	  tussen	  budget-‐	  en	  activiteitensubsidies.	  De	  verantwoordings-‐eisen	  
verschillen	  per	  subsidiecategorie,	  evenals	  de	  aanvraagprocedure.	  
	  
Vianen	  
Het	  subsidiebeleid	  is	  vormgegeven	  via	  een	  verordening,	  een	  beleidsregel	  subsidieprocedures	  en	  
aanvullende	  beleidsregels	  op	  specifieke	  onderdelen.	  De	  volgende	  subsidies	  worden	  
onderscheiden:	  budgetsubsidies,	  basissubsidies,	  activiteitensubsidies,	  garantiesubsidies	  en	  
waarderingssubsidies.	  Alle	  basissubsidies	  en	  een	  deel	  van	  de	  budgetsubsidies	  worden	  voor	  een	  
periode	  van	  vier	  jaar	  verstrekt.	  De	  zwaarte	  van	  de	  verantwoording	  neem	  toe	  naarmate	  de	  
subsidiebedragen	  hoger	  zijn.	  En	  die	  verantwoording	  varieert	  dan	  van	  aantonen	  dat	  de	  
activiteiten	  hebben	  plaatsgevonden	  tot	  uitgebreide	  inhoudelijke	  en	  financiële	  rapportage	  
voorzien	  van	  een	  accountantsverklaring.	  

Het	  subsidiebudget	  voor	  2015	  bedraagt	  ongeveer	  €	  1,9	  mln.	  Dit	  bedraagt	  4,6%	  van	  de	  begroting	  
van	  de	  gemeente	  (2015).	  Voor	  subsidiebudgetten	  boven	  de	  €	  50.000,-‐-‐	  bestaan	  geen	  vaste	  
grondslagen.	  De	  doelen	  van	  het	  aanbod	  moeten	  passen	  binnen	  het	  gemeentelijk	  beleid.	  Op	  basis	  
van	  werkplan	  en	  begroting	  worden	  afspraken	  gemaakt	  over	  prestaties	  en	  daar	  wordt	  
budgetsubsidie	  op	  afgestemd.	  

Vergelijking	  subsidiebeleid	  
Uit	  de	  vergelijking	  van	  het	  subsidiebeleid	  blijkt	  twee	  van	  de	  drie	  gemeenten	  een	  beleidskader	  
hebben.	  Allen	  hebben	  een	  verordening.	  De	  subsidies	  zijn	  in	  de	  drie	  gemeenten	  gerelateerd	  aan	  de	  
programma’s	  uit	  de	  begroting.	  De	  gemeente	  Leerdam	  heeft	  dit	  het	  meest	  gedetailleerd	  
uitgewerkt.	  De	  gemeente	  Zederik	  beperkt.	  De	  drie	  gemeenten	  onderscheiden	  verschillende	  
soorten	  categorieën	  subsidies	  (zoals	  waarderingssubsidies	  en	  productsubsidies)	  waarbij	  Vianen	  
de	  meeste	  categorieën	  onderscheidt.	  	  

Het	  bedrag	  dat	  in	  percentage	  van	  de	  begroting	  aan	  subsidies	  wordt	  verstrekt	  ligt	  bij	  alle	  drie	  de	  
gemeenten	  rond	  de	  4,5%	  van	  de	  totale	  begroting.	  	  

Gesteld	  kan	  worden	  dat	  subsidie	  verstrekt	  wordt	  aan	  soortgelijke	  instellingen	  en	  initiatieven.	  
Denk	  aan	  zorginstellingen,	  bibliotheken,	  vluchtelingenwerk	  en	  instellingen	  en	  vrijwilligers	  die	  
volksfeesten	  organiseren.	  Gelet	  op	  speerpunten	  in	  het	  beleid	  (denk	  aan	  inzet	  op	  bewegen	  of	  
verminderen	  taalachterstanden	  in	  Leerdam),	  het	  waarderen	  van	  vrijwilligers	  (Zederik)	  of	  het	  al	  
dan	  niet	  aanwezig	  zijn	  van	  voorzieningen	  (zoals	  media	  in	  Leerdam	  en	  Vianen)	  liggen	  de	  accenten	  
anders.	  Dit	  staat	  een	  harmonisatie	  van	  beleid	  overigens	  niet	  in	  de	  weg.	  	  

Er	  zit	  verschil	  in	  de	  aanvraagprocedures	  (indienen	  per	  juni,	  augustus	  of	  oktober)	  en	  aanvraag-‐	  en	  
verantwoordingsvereisten	  (bijvoorbeeld	  al	  dan	  niet	  overleggen	  inhoudelijk	  verslag	  van	  de	  
uitvoering	  van	  de	  activiteiten).	  Verschillen	  die	  voor	  burgers	  en	  instellingen	  van	  belang	  zijn	  en	  
waar,	  in	  geval	  van	  harmonisatie,	  in	  goed	  overleg	  met	  de	  burgers	  en	  instellingen	  afstemming	  in	  
plaats	  moet	  vinden.	  	  

Ten	  aanzien	  van	  de	  gemeentelijke	  rol	  bij	  sport	  (en	  sportvoorzieningen)	  zijn	  verschillen	  te	  
constateren.	  De	  gemeente	  Vianen	  onderhoudt	  en	  exploiteert	  een	  aantal	  sportvoorzieningen	  zelf,	  
de	  gemeente	  Zederik	  verzorgt	  het	  onderhoud	  en	  verstrekt	  hiertoe	  subsidies	  en	  de	  gemeente	  
Leerdam	  heeft	  met	  ingang	  van	  2006	  de	  sportsubsidiering	  afgeschaft.	  De	  gemeente	  wil	  graag	  de	  
gronden	  in	  eigendom	  en	  legt	  sportvelden	  (onder	  voorwaarden)	  aan	  welke	  door	  de	  verenigingen	  
voor	  eigen	  rekening	  worden	  onderhouden.33	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33	  Eenheid	  op	  termijn,	  nota	  buitensportaccommodatiebeleid,	  afdeling	  samenleving,	  gemeente	  Leerdam,	  19	  
maart	  2009	  
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Analyse	  subsidiebeleid	  
	  
Twee	  van	  de	  drie	  gemeenten	  beschikken	  over	  een	  beleidskader	  subsidies.	  Allen	  hebben	  een	  
verordening.	  De	  subsidies	  zijn	  in	  de	  drie	  gemeenten	  gerelateerd	  aan	  de	  programma’s	  uit	  de	  
begroting.	  Afgezet	  tegen	  de	  begroting	  zijn	  er	  kleine	  verschillen	  die	  de	  gemeenten	  inzetten	  voor	  
het	  subsidiebeleid.	  Gelet	  op	  speerpunten,	  en	  het	  of	  het	  al	  dan	  niet	  aanwezig	  zijn	  van	  
voorzieningen,	  liggen	  de	  accenten	  in	  het	  subsidiebeleid	  per	  gemeente	  anders.	  Ten	  aanzien	  van	  
de	  gemeentelijke	  rol	  bij	  sport	  (en	  sportvoorzieningen)	  zijn	  verschillen	  te	  constateren.	  Dit	  is	  een	  
aandachtspunt	  als	  de	  harmonisatie	  van	  het	  beleid	  aan	  de	  orde	  is.	  Het	  beleidskader	  wordt	  in	  
twee	  van	  de	  gemeenten	  momenteel	  herzien.	  	  
	  
De	  analyse	  van	  het	  subsidiebeleid	  van	  de	  gemeenten	  Zederik,	  Leerdam	  en	  Vianen	  laat	  
accentverschillen	  zien	  en	  de	  harmonisatie	  van	  het	  gemeentelijk	  sportbeleid	  zal	  een	  aandachtspunt	  
zijn	  bij	  de	  vorming	  van	  de	  nieuwe	  gemeente	  Vijfheerenlanden.	  
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3.5	  Uitbestede	  taken	  

De	  gemeenten	  hebben	  een	  aantal	  taken	  uitbesteed.	  Deze	  staan	  weergegeven	  in	  het	  navolgende	  
schema.	  

TAAK	   Z	   L	   V	   Opmerkingen	  
Beschermd	  Wonen	   X	   X	   X	   Uitvoering:	  Utrecht	  en	  Dordrecht	  
Re-‐integratie	   X	   X	   X	   	  
Participatie	   X	   X	   X	   	  
Inkomensondersteuning	   X	   X	   X	   	  
Afvalbeleid	  en	  afvalinzameling	   X	   X	   	   	  
Afvalverwerking	   X	   X	   X	   	  
Jeugdhulp	   X	   X	   	   	  
Inkoop	  jeugdhulp	  sociaal	  domein	   X	   X	   X	   	  
Contracteren	  en	  bekostigen	  Algemeen	  Meldpunt	  
Huiselijk	  Geweld	  en	  Kindermishandeling	  

X	   X	   X	   	  

Contracteren	  en	  bekostigen	  van	  het	  Diagnostiek	  
Advies	  Netwerk	  (DAN)	  

X	   X	   	   Dit	  heeft	  Vianen	  niet	  

Contracteren	  en	  bekostigen	  van	  de	  regionale	  
crisisdienst	  jeugd	  

X	   X	   X	   Voor	  Vianen	  betreft	  dit	  een	  regionale	  
backoffice,	  in	  die	  zin	  dus	  uitbesteed	  

Contracteren	  en	  bekostigen	  van	  de	  gecertificeerde	  
instelling(en),	  die	  jeugdbescherming	  en	  
jeugdreclassering	  (JB/JR)	  taken	  uitvoeren	  

X	   X	   X	   Voor	  Vianen	  betreft	  dit	  een	  regionale	  
backoffice,	  in	  die	  zin	  dus	  uitbesteed	  

Gezondheidsbescherming	   X	   X	   	   	  
Ziektepreventie	   X	   X	   	   	  
Kwaliteitsbewaking	  (inkoop)	  sociaal	  domein	   X	   X	   X	   	  
Toezicht	  functie	  sociaal	  domein	   X	   X	   	   	  
	   	   	   	   	  
Nazorg	  ex	  gedetineerden	   X	   X	   	   	  
Vluchtelingenwerk	   X	   X	   X	   	  
ICT	   	   X	   	   Zederik	  voert	  uit	  voor	  Leerdam	  
Juridische	  Zaken	   X	   	   	   Leerdam	  voert	  uit	  voor	  Zederik	  
Crisisbeheersing	   X	   	   	   Leerdam	  voert	  uit	  voor	  Zederik	  

(medewerkers	  gedetacheerd	  bij	  gem.	  
Gorinchem	  en	  bij	  Veiligheidsregio)	  

P&O	   X	   X	   	   Giessenlanden	  voert	  uit	  voor	  Zederik	  
en	  Leerdam	  

Ondersteuning	  vrijwilligers	   X	   X	   	   	  
Ondersteuning	  mantelzorgers	   X	   X	   	   	  
Uitvoering	  WMO	   X	   X	   	   	  
Backoffice	  jeugd	   X	   X	   X	   	  
Inkoopbureau	  algemene	  zaken	   X	   X	   X	   	  
Archivering	   	   	   X	   	  
Beheer	  openbare	  verlichting	   X	   X	   X	   	  
Heffing	  en	  invordering	  gemeentebelasting	   X	   	   	   	  
Kwijtschelding	  gemeentelijke	  belastingen	   	   	   X	   BSR	  voert	  uit	  voor	  Vianen	  
Vergunningverlening	  en	  handhavint	  (bouw-‐	  en	  
woningtoezicht;	  Wabo-‐taken)	  

	   X	   	   ODZHZ	  voert	  uit	  voor	  Leerdam	  

	  
Het	  is	  de	  vraag	  welke	  taken	  na	  een	  mogelijke	  herindeling	  zelf	  uitgevoerd	  kunnen	  worden.	  In	  
principe	  zou	  dat	  voor	  een	  groot	  aantal	  taken	  (weer)	  mogelijk	  zijn.	  De	  keus	  daarvan	  hangt	  
uiteraard	  samen	  met	  het	  profiel	  van	  de	  gemeente,	  het	  dienstverleningsconcept,	  de	  rol	  die	  zij	  
uiteindelijk	  wil	  spelen	  naar	  maatschappelijke	  organisaties	  toe,	  et	  cetera.	  Het	  maakt	  nogal	  uit	  of	  
de	  gemeente	  kiest	  voor	  een	  profiel	  dat	  raakt	  aan	  een	  regiegemeente	  danwel	  een	  gemeente	  die	  
(ook)	  zoveel	  mogelijk	  zelf	  verantwoordelijk	  wil	  zijn	  voor	  de	  uitvoering.	  
	  
Taken	  die	  door	  gemeenten	  zelf	  worden	  uitgevoerd	  vinden	  veelal	  de	  basis	  in	  de	  wet,	  het	  
beleidskader	  ofwel	  de	  inschatting	  van	  de	  (politieke)	  risico’s.	  Taken	  die	  zijn	  uitbesteed	  zijn	  over	  
het	  algemeen	  vaker	  uitvoeringsactiviteiten	  en	  daarmee	  minder	  politiek	  gevoelig.	  Er	  zijn	  echter	  
ook	  taken	  die	  vanwege	  de	  benodigde	  specialistische	  kennis	  op	  een	  hoger	  schaalniveau	  moeten	  
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worden	  uitgevoerd.	  De	  vraag	  is	  nu	  of	  er	  in	  dit	  overzicht	  van	  taken	  zijn	  die	  de	  gemeente	  beter	  
weer	  zelf	  kan	  uitvoeren.	  	  

Een	  gemeente	  van	  de	  omvang	  van	  Vijfheerenlanden	  kan	  op	  een	  efficiënte	  manier	  een	  aantal	  
taken	  uit	  het	  overzicht	  in	  eigen	  beheer	  nemen.	  Toch	  kiezen	  ook	  andere	  gemeenten	  met	  een	  
omvang	  rond	  de	  55.000	  inwoners	  er	  nog	  wel	  voor	  taken	  in	  gezamenlijkheid	  uit	  te	  voeren	  danwel	  
aan	  derden	  uit	  te	  besteden.	  Soms	  vanuit	  de	  overtuiging	  dat	  het	  beter	  is	  voor	  de	  gemeente	  zelf,	  
soms	  ook	  om	  buurgemeenten	  met	  een	  kleinere	  schaal	  daarbij	  te	  ondersteunen	  (denk	  
bijvoorbeeld	  aan	  het	  Drechtsteden-‐model).	  

Op	  een	  groot	  aantal	  van	  de	  in	  de	  tabel	  opgenomen	  taakvelden	  is	  niet	  te	  verwachten	  dat	  de	  
gemeente	  Vijfheerenlanden	  de	  taak	  efficiënter	  en	  effectiever	  zelfstandiger	  kan	  uitvoeren	  dan	  in	  
het	  geheel	  van	  een	  grootschalige	  regio.	  Dat	  geldt	  eigenlijk	  voor	  alle	  taken	  op	  het	  gebied	  van	  
sociale	  zaken,	  werk	  en	  inkomen,	  jeugd,	  vluchtelingenwerk,	  reclassering,	  et	  cetera.	  	  

Taken	  die	  mogelijk	  wel	  (weer)	  in	  eigen	  beheer	  kunnen	  worden	  uitgevoerd	  liggen	  op	  het	  gebied	  
van	  belastingen,	  afvalbeleid	  en	  -‐inzameling,	  beleid	  Wmo,	  P&O,	  crisisbeheersing	  en	  juridische	  
zaken,	  en	  eventueel	  ICT,	  archivering	  en	  inkoop.	  Bij	  de	  drie	  laatste	  taken	  is	  de	  toevoeging	  
“eventueel”	  gegeven	  omdat	  er	  een	  tendens	  is	  (ook	  bij	  grotere	  gemeenten)	  om	  deze	  activiteiten	  
meer	  regionaal	  te	  organiseren.	  	  

Welke	  taken	  de	  gemeente	  Vijfheerenlanden	  uitbesteed	  dan	  wel	  in	  eigen	  beheer	  gaat	  uitvoeren	  is	  
een	  afweging	  die	  de	  gemeente	  zelf	  moet	  maken	  in	  een	  open	  en	  transparante	  discussie.	  In	  een	  op	  
te	  stellen	  besturingsfilosofie	  zullen	  de	  uitgangspunten	  rond	  in-‐	  en	  uitbesteding	  moeten	  worden	  
vastgelegd.	  	  
	  
Analyse	  uitbestede	  taken	  
	  
Het	  is	  voor	  een	  groot	  aantal	  taken	  (weer)	  mogelijk	  deze	  in	  eigen	  beheer	  uit	  te	  voeren.	  De	  keus	  
daartoe	  hangt	  samen	  met	  het	  profiel	  van	  de	  gemeente	  en	  het	  dienstverleningsconcept	  
Op	  een	  groot	  aantal	  van	  de	  taakvelden	  is	  niet	  te	  verwachten	  dat	  de	  gemeente	  Vijfheerenlanden	  
de	  taak	  efficiënter	  en	  effectiever	  zelfstandiger	  kan	  uitvoeren	  dan	  in	  het	  geheel	  van	  een	  
grootschalige	  regio.	  Dat	  geldt	  eigenlijk	  voor	  alle	  taken	  op	  het	  gebied	  van	  sociale	  zaken,	  werk	  en	  
inkomen,	  jeugd,	  vluchtelingenwerk,	  reclassering,	  et	  cetera.	  	  
Taken	  die	  mogelijk	  wel	  (weer)	  in	  eigen	  beheer	  kunnen	  worden	  uitgevoerd	  liggen	  op	  het	  gebied	  
van	  belastingen,	  afvalbeleid	  en	  -‐inzameling,	  beleid	  Wmo,	  P&O,	  crisisbeheersing	  en	  juridische	  
zaken,	  en	  eventueel	  ICT,	  archivering	  en	  inkoop.	  Bij	  de	  drie	  laatste	  taken	  is	  de	  toevoeging	  
“eventueel”	  gegeven	  omdat	  er	  een	  tendens	  is	  (ook	  bij	  grotere	  gemeenten)	  om	  deze	  activiteiten	  
meer	  regionaal	  te	  organiseren.	  	  
	  
De	  analyse	  van	  de	  uitbestede	  taken	  van	  de	  gemeenten	  Zederik,	  Leerdam	  en	  Vianen	  laat	  een	  aantal	  
taken	  zien	  die	  de	  nieuwe	  gemeente	  Vijfheerenlanden	  mogelijk	  in	  eigen	  beheer	  kan	  gaan	  uitvoeren;	  
er	  is	  geen	  belemmeringen	  voor	  de	  vorming	  van	  de	  nieuwe	  gemeente.	  
	  
	  

3.6	  Contouren	  en	  meerwaarde	  Vijfheerenlanden	  

In	  de	  vorige	  paragrafen	  is	  een	  uitgebreid	  overzicht	  gegeven	  van	  beleidsinhoudelijke	  aspecten	  
waarin	  de	  gemeenten	  elkaar	  kunnen	  vinden.	  De	  vraag	  is	  of	  opschaling	  ook	  leidt	  tot	  een	  betere	  
doelbereiking.	  Welk	  profiel	  heeft	  deze	  nieuwe	  gemeente?	  In	  deze	  paragraaf	  staan	  we	  stil	  bij	  een	  
contourenschets	  die	  gezamenlijk	  met	  raadsleden	  en	  met	  ambtelijke	  en	  bestuurlijke	  
vertegenwoordigers	  van	  de	  drie	  gemeenten	  is	  uitgewerkt.	  Voor	  de	  duidelijkheid:	  dit	  betreft	  nog	  
geen	  “visie	  op	  de	  nieuwe	  gemeente”	  deze	  keuzes	  en	  taak	  is	  voorbehouden	  aan	  de	  gemeenteraad.	  
De	  contouren	  geven	  de	  mogelijke	  richting	  aan;	  een	  visie	  zal	  dit	  op	  een	  interactieve	  wijze	  en	  met	  
betrokkenheid	  van	  inwoners,	  bedrijven	  en	  instellingen	  moeten	  preciseren.	  	  
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Kenmerken	  
De	  drie	  gemeenten	  hebben	  een	  sterke	  inhoudelijke	  en	  fysieke	  verbinding.	  Op	  veel	  van	  de	  
inhoudelijke	  beleidsthema’s	  passen	  de	  drie	  gemeenten	  goed	  bij	  elkaar.	  Dat	  wordt	  versterkt	  door	  
de	  cultuur-‐historische	  verbinding	  die	  het	  gebied	  van	  oudsher	  kent.	  De	  nieuwe	  gemeente	  
beschouwend	  valt	  een	  aantal	  kenmerken	  op.	  	  

Als	  de	  gemeenten	  Zederik,	  Leerdam	  en	  Vianen	  besluiten	  tot	  een	  herindeling	  ontstaat	  een	  
gemeente	  met	  ruim	  53	  duizend	  inwoners	  woonachtig	  op	  15.404	  ha.	  De	  nieuwe	  gemeente	  heeft	  
een	  ruimtelijk	  agrarische	  profiel	  met	  veel	  natuurschoon	  in	  de	  directe	  nabijheid	  van	  de	  
dynamische	  stadsregio	  Utrecht.	  Er	  zijn	  diverse	  kleinschalige	  woonmilieus	  in	  de	  gemeente	  
aanwezig.	  Milieus	  die	  een	  aanvulling	  vormen	  op	  deze	  stadsregio’s.	  De	  bevolkingsdichtheid	  ligt	  in	  
de	  gemeente	  Vijfheerenlanden	  iets	  onder	  het	  nationaal	  gemiddelde	  (en	  het	  aandeel	  van	  agrarisch	  
grondgebruik	  erboven).34	  De	  gemeente	  wil	  bewust	  en	  duurzaam	  met	  deze	  leefomgeving	  om	  gaan.	  
	  
De	  werkgelegenheid	  binnen	  het	  gebied	  is	  primair	  te	  vinden	  in	  de	  Handel	  en	  in	  de	  Zakelijke	  
dienstverlening.	  De	  inwoners	  zijn	  ondernemend	  en	  actief.	  Het	  werkloosheidspercentage	  ligt	  
onder	  het	  nationaal	  gemiddelde.35	  De	  gemeente	  ligt	  in	  het	  hart	  van	  Nederland,	  op	  het	  kruispunt	  
van	  snelwegen	  A2,	  A27	  en	  A15.	  Dit	  is	  voor	  veel	  ondernemers	  een	  aantrekkelijke	  vestigingsplek.	  	  
	  
BANEN	  2014	   Vijfheerenlanden	  
Landbouw	   659	  
Industrie	   4.717	  
Handel	   6.118	  
Collectieve	  dienstverlening	   4.517	  
Zakelijke	  dienstverlening	   6.060	  
Overige	  dienstverlening	   348	  
Banen	  Totaal	   22.419	  
Bron:	  www.waarstaatjegemeente.nl	  
	  
De	  gemeente	  heeft	  veel	  te	  bieden	  voor	  toeristen	  en	  recreanten.	  De	  locaties	  aan	  de	  Lek,	  Linge	  en	  
Merwedekanaal	  zijn	  interessant	  voor	  fietsers,	  wandelaars	  en	  waterrecreanten.	  Leerdam	  is	  als	  
stad	  bekend	  om	  haar	  glas	  en	  is	  naamhouder	  van	  de	  bekende	  Leerdammerkaas.	  Vianen	  kan	  naam	  
maken	  als	  Vrijstad.	  De	  historische	  parel	  Ameide	  aan	  de	  Lek	  en	  de	  diverse	  fiets-‐	  en	  wandelroutes	  
maken	  een	  (meerdaags)	  verblijf	  in	  de	  gemeente	  interessant.	  	  

De	  gemeente	  kenmerkt	  zich	  door	  de	  aanwezigheid	  van	  gemeenschappen	  die	  er	  voor	  elkaar	  zijn.	  
De	  inwoners	  zijn	  ondernemend	  en	  initiatiefrijk	  en	  weten	  de	  gemeente	  te	  vinden	  om	  ze	  te	  helpen	  
hun	  doelen	  te	  realiseren.	  Een	  actief	  kernenbeleid	  is	  belangrijk.	  Elke	  kern	  is	  bijzonder	  en	  kleurt	  de	  
gemeente.	  Voorzieningen	  als	  onderwijs	  en	  zorg	  zijn	  in	  de	  gemeente	  beschikbaar	  en/of	  goed	  
bereikbaar.	  Waar	  de	  gemeente	  de	  voorzieningen	  zelf	  niet	  kan	  bieden	  wordt	  samengewerkt	  in	  de	  
regio.	  Het	  behoud	  van	  de	  vitaliteit	  van	  de	  kernen,	  met	  behoud	  van	  voorzieningen	  en	  
bereikbaarheid	  met	  het	  openbaar	  vervoer	  zijn	  op	  dit	  punt	  uitdagingen.	  

Kansen	  
De	  nieuwe	  gemeente	  kan	  een	  aantal	  kansen	  benutten:	  	  

• de	  ligging	  tussen	  de	  verkeersassen	  en	  aan	  de	  A2-‐kennisas	  tussen	  de	  regio’s	  Utrecht	  en	  
Eindhoven	  biedt	  een	  goede	  economische	  positie.	  Het	  is	  een	  kans	  voor	  de	  gemeente	  de	  
aanwezige	  infrastructuur	  beter	  te	  benutten	  en	  (blauw,	  grijs,	  spoor,....);	  

• de	  gemeente	  kan	  meedoen	  in	  de	  ontwikkelingen	  in	  Utrechtse	  regio	  (U10/	  EBU)	  als	  snelst	  
groeiende	  economische	  regio	  van	  het	  land.	  De	  activiteiten	  van	  de	  Economic	  Board	  
Utrecht	  en	  de	  Noordvleugel	  dragen	  bij	  aan	  een	  aantrekkelijke	  en	  dynamische	  woon-‐	  en	  
werkregio.	  Ook	  de	  Betuwe,	  Alblasserwaard	  en	  Gorinchem	  bieden	  werkgelegenheid.	  Het	  
is	  een	  kans	  voor	  de	  gemeente	  om	  actief	  in	  deze	  verbanden	  te	  participeren.	  Ook	  is	  het	  een	  
kans	  te	  investeren	  in	  het	  optimaal	  benutten	  van	  de	  bedrijventerreinen	  en	  in	  het	  creëren	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34	  Ruimtelijk-‐economische	  analyse	  Alblasserwaard-‐Vijheerenlanden,	  Bureau	  Louter,	  2015	  
35	  Ruimtelijk-‐economische	  analyse	  Alblasserwaard-‐Vijheerenlanden,	  Bureau	  Louter,	  2015	  
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van	  een	  aantrekkelijk	  vestigingsklimaat.	  Hier	  dragen	  de	  nog	  uit	  te	  geven	  
bedrijventerreinen	  aan	  bij.	  De	  gemeente	  kan,	  in	  de	  nieuwe	  setting,	  ondernemers	  
ondersteunen	  als	  krachtige	  bondgenoot.	  	  

• de	  gemeente	  kan	  gelet	  op	  haar	  positie	  en	  profiel	  hoogwaardige	  (en	  hoger	  geschoolde)	  
werkgelegenheid	  aantrekken.	  De	  gemeente	  kan	  de	  uitgangspunten	  van	  de	  EBU	  en	  haar	  
eigen	  agrarisch	  karakter	  en	  economisch	  profiel	  combineren	  door	  vormen	  van	  
agribusiness	  te	  ontwikkelen	  (denk	  aan	  de	  Foodvalley);	  

• innovatieve	  concepten	  (op	  het	  gebied	  van	  digitalisering,	  zorgconcepten)	  kunnen	  helpen	  
om	  de	  inwoners	  te	  betrokken	  en	  mobiel	  te	  houden.	  Het	  is	  ook	  een	  kans	  voor	  de	  
gemeente	  om	  meer	  aan	  te	  sluiten	  op	  initiatieven	  die	  leven	  in	  de	  samenleving	  en	  die	  in	  
lijn	  liggen	  met	  het	  algemeen	  belang.	  

• de	  gemeente	  kan	  inzetten	  op	  een	  integrale	  en	  professionele	  uitvoering	  van	  vraagstukken	  
binnen	  sociaal	  domein	  (onder	  andere	  ook	  vanwege	  grotere	  en	  professionelere	  
partnerorganisaties).	  Dit	  hoeft	  overigens	  niet	  te	  betekenen	  dat	  de	  nieuwe	  gemeente	  per	  
definitie	  de	  taken	  weer	  eigenstandig	  uit	  voert.	  	  

De	  verwachting	  is	  dat	  de	  nieuwe	  gemeente	  Vijfheerenlanden	  ook	  kansen	  biedt	  voor	  de	  
bestuurlijke	  en	  ambtelijke	  organisatie	  zelf.	  Het	  volgende	  wordt	  verwacht:	  

• meer	  mogelijkheden	  voor	  specialisatie	  en	  het	  bundelen	  van	  krachten,	  met	  name	  op	  het	  
gebied	  van	  ruimtelijke	  ontwikkeling	  en	  economie;	  

• een	  minder	  kwetsbare	  organisatie,	  die	  minder	  afhankelijk	  is	  van	  
samenwerkingsorganisaties	  en	  externe	  inhuur;	  

• een	  organisatie	  die	  beter	  in	  staat	  is	  professionals	  aan	  te	  trekken	  (bestuurlijk	  en	  
ambtelijk);	  	  

• een	  verbeterende	  positie	  van	  de	  gemeente	  in	  de	  bestuurlijke	  regio;	  een	  partner	  van	  
betekenis	  met	  belangrijke	  zeggenschap	  en	  invloed	  die	  actief	  een	  bijdrage	  kan	  leveren	  
aan	  regionale	  initiatieven;	  

• het	  beter	  kunnen	  koppelen	  van	  netwerken	  van	  bedrijven	  en	  instellingen	  aan	  de	  
gemeente;	  

• meer	  zakelijkheid	  en	  strategische	  denkkracht	  en	  als	  gevolg	  daarvan	  meer	  afstand	  tussen	  
burgers	  en	  politiek	  (en	  daarmee	  minder	  ons	  kent	  ons....).	  Dit	  hoeft	  echter	  niet	  in	  te	  
houden	  dat	  de	  gemeente	  per	  definitie	  op	  afstand	  komt	  te	  staan	  van	  haar	  inwoners.	  De	  
gemeente	  kan	  gaan	  voor	  een	  organisatie	  die	  opgavengericht	  werkt,	  maar	  nog	  steeds	  
langs	  korte	  lijnen	  opereert	  en	  van	  “oliemannetjes”	  (die	  midden	  in	  de	  gemeenschappen	  
staan)	  gebruik	  maakt	  om	  zo	  van	  buiten	  naar	  binnen	  te	  denken.	  	  

Tijdens	  de	  gesprekken	  is	  aangegeven	  dat	  kansen	  niet	  altijd	  (meteen)	  kunnen	  worden	  benut.	  Te	  
hoge	  verwachtingen	  van	  gemeenschappelijkheid	  en	  cultuurverschillen	  kunnen	  leiden	  tot	  
misverstanden	  en	  miscommunicatie.	  Er	  wordt	  ook	  aandacht	  gevraagd	  voor	  de	  toenemende	  
afstand	  tot	  inwoners;	  hoe	  kan	  de	  gemeente	  organisatorisch	  “opschalen”,	  maar	  toch	  binnen	  de	  
kernen	  “afschalen”.	  Hier	  moet	  de	  nieuwe	  gemeente	  aandacht	  voor	  hebben	  als	  zij	  groter	  wil	  
worden	  en	  toch	  ‘klein’	  (nabij)	  wil	  blijven.	  	  

Meerwaarde	  
De	  contouren	  zijn	  opgesteld	  in	  het	  licht	  van	  de	  ambities	  en	  mogelijkheden	  van	  de	  nieuwe	  
gemeente.	  Sec	  zal	  de	  herindeling	  de	  gemeenten	  ook	  in	  staat	  stellen	  de	  huidige	  identiteit	  en	  
dienstverlening	  aan	  de	  burgers	  en	  partner	  te	  borgen.	  	  

De	  beoordeling	  van	  de	  meerwaarde	  van	  de	  vorming	  van	  de	  nieuwe	  gemeente	  vraagt	  een	  
uitspraak	  of	  de	  hiervoor	  geschetste	  kansen	  beter	  te	  realiseren	  zijn	  in	  een	  gemeente	  van	  ongeveer	  
55.000	  inwoners	  dan	  in	  de	  huidige	  drie	  gemeenten.	  Immers	  op	  het	  eerste	  gezicht	  staan	  er	  onder	  
de	  inhoudelijke	  kansen	  geen	  specifieke	  onderwerpen	  benoemd	  die	  direct	  verbonden	  zijn	  aan	  de	  
omvang	  van	  de	  gemeenten.	  	  

De	  kwaliteit,	  positie	  en	  kracht	  van	  een	  gemeentelijke	  organisatie	  wordt	  in	  eerste	  instantie	  
bepaald	  door	  de	  mensen,	  bestuurlijk	  en	  ambtelijk,	  die	  de	  organisatie	  een	  gezicht	  geven.	  Dit	  staat	  
los	  van	  de	  grootte	  van	  een	  organisatie.	  De	  omvang	  van	  een	  gemeente(lijke	  organisatie)	  kan	  er	  
echter	  wel	  zorgen	  voor	  enkele	  randvoorwaarden	  die	  het	  realiseren	  van	  de,	  in	  deze	  paragraaf	  
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genoemde,	  kansen	  makkelijker	  maken.	  Dit	  wordt	  gemeld	  door	  enkele	  recent	  gefuseerde	  
gemeenten36	  die	  in	  het	  kader	  van	  dit	  onderzoek	  de	  vraag	  is	  voorgelegd	  of	  schaal	  ondersteunend	  
is	  bij	  het	  realiseren	  van	  inhoudelijke	  (strategische)	  agenda’s.	  Het	  antwoord	  is,	  uiteraard	  met	  
nuances,	  in	  alle	  gevallen	  bevestigend.	  Schaal	  en	  daarmee	  positie	  helpen	  om	  bepaalde	  
(inhoudelijke)	  projecten	  beter	  en	  sneller	  op	  de	  agenda	  (van	  bijvoorbeeld	  regio,	  provincie	  of	  rijk)	  
te	  krijgen.	  De	  positie	  die	  je	  als	  gemeente	  inneemt	  in	  het	  totale	  bestuurlijk	  krachtenveld	  doet	  er	  
zeker	  toe.	  Hierbij	  blijven	  partnerschappen	  ook	  voor	  een	  gemeente	  van	  ongeveer	  55.000	  
inwoners	  van	  belang.	  De	  gemeente	  wordt	  ook	  geconfronteerd	  met	  taken	  en	  ontwikkelingen	  die	  
de	  gemeente	  (op	  welke	  schaal	  dan	  ook)	  nooit	  alleen	  kan	  uitvoeren.	  Uiteraard	  is	  de	  kwaliteit	  en	  de	  
netwerken	  van	  verantwoordelijk	  bestuurders	  hierbij	  ook	  van	  groot	  belang.	  	  

Ook	  inhoudelijk	  melden	  de	  gevraagde	  gemeenten	  dat	  bepaalde	  vraagstukken,	  vanwege	  meer	  
ambtelijke	  kwaliteit	  (deskundigheid,	  kennis)	  in	  de	  organisatie	  wel	  of	  sneller	  gerealiseerd	  kunnen	  
worden.	  Wel	  wordt	  daarbij	  aangegeven	  dat	  deze	  toegenomen	  kwaliteit	  van	  de	  ambtelijke	  
organisatie	  (ook	  door	  de	  wijze	  waarop	  vaak	  medewerkers	  worden	  geplaatst	  in	  de	  nieuwe	  
organisatie)	  veelal	  pas	  na	  een	  paar	  jaar	  echt	  merkbaar	  wordt.	  	  

Aan	  partners	  van	  de	  Vijfheerenlanden	  gemeenten	  is	  de	  vraag	  voorgelegd	  of	  een	  grotere	  gemeente	  
meer	  invloed	  of	  zeggenschap	  zal	  hebben	  dan	  de	  huidige	  drie.	  Er	  wordt	  aangegeven	  dat	  dit	  met	  
name	  afhankelijk	  is	  van	  de	  opstelling	  van	  de	  bestuurlijke	  en	  ambtelijke	  vertegenwoordiging.	  Van	  
een	  partnergemeente	  met	  een	  omvang	  van	  bijna	  55.000	  inwoners	  wordt	  een	  actieve	  houding	  en	  
een	  voortrekkersrol	  verwacht.	  Als	  de	  gemeente	  er	  in	  slaagt	  die	  rol	  en	  positie	  te	  pakken	  zijn	  er	  op	  
veel	  dossiers	  voor	  de	  gemeente	  kansen	  te	  benutten.	  	  

Ook	  de	  strategische	  verkenningen	  van	  Berenschot37	  gaan	  in	  op	  de	  schaal.	  Het	  onderzoek	  maakt	  
er	  melding	  van	  dat	  met	  de	  herindeling	  van	  de	  drie	  gemeenten	  een	  gemeente	  met	  een	  optimale	  
schaal	  ontstaat.	  Berenschot	  stelt	  dat	  kijkend	  naar	  efficiency	  de	  benchmarkgegevens	  van	  2013	  
laten	  zien	  dat	  de	  ideale	  omvang	  tussen	  de	  45.000	  en	  65.000	  inwoners	  ligt.	  De	  ambtelijke	  
organisatie	  wordt	  bij	  vorming	  van	  de	  nieuwe	  gemeente	  voor	  de	  organisaties	  vergroot	  met	  een	  
factor	  2,5	  tot	  4	  (ten	  opzichte	  van	  de	  huidige	  omvang).	  	  

Deze	  constateringen	  geven	  een	  indicatie	  voor	  Vijfheerenlanden;	  voor	  het	  realiseren	  van	  een	  
inhoudelijke	  visie	  (bijvoorbeeld	  2025)	  is	  de	  schaal	  van	  de	  gemeentelijke	  organisatie	  een	  
medebepalende	  factor.	  Positie	  en	  zeggenschap	  doen	  er	  toe.	  Uiteindelijk	  profiteren	  inwoners,	  
bedrijven	  en	  instellingen,	  kortom	  de	  klanten	  van	  de	  gemeente,	  van	  de	  schaalsprong	  omdat	  de	  
gemeente	  meer	  voor	  ze	  kan	  betekenen.	  

De	  drie	  gemeenten	  zullen	  dan	  ook	  zelf	  moeten	  laten	  zien	  hoe	  graag	  zij	  deze	  nieuwe	  gemeente	  
willen	  vormen.	  De	  gemeenten	  hebben	  zelf	  de	  verantwoordelijkheid	  om	  ten	  aanzien	  van	  
draagvlak	  en	  interne	  samenhang	  (de	  twee	  eerste	  criteria	  uit	  het	  beleidskader	  van	  BZK;	  zie	  
hoofdstuk	  3)	  een	  pro-‐actieve	  houding	  naar	  de	  omgeving	  aan	  te	  nemen	  (zie	  hoofdstuk	  7).	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36	  Utrechtse	  Heuvelrug,	  Goeree-‐Overflakke,	  Súdwest	  Fryslân,	  Oldambt,	  Stichtse	  Vecht	  	  
37	  Zie	  bijvoorbeeld:	  Strategische	  verkenning	  bestuurlijke	  toekomst	  gemeente	  Vianen,	  Berenschot,	  juli	  2014	  
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Analyse	  contouren	  en	  meerwaarde	  
	  
Als	  de	  gemeenten	  tot	  herindeling	  besluiten,	  ontstaat	  een	  middelgrote	  gemeente,	  waarin	  
natuurschoon,	  goed	  wonen,	  sociale	  cohesie,	  bereikbaarheid,	  bedrijvigheid,	  toerisme	  en	  vitaliteit	  
centraal	  staan.	  De	  gemeente	  kan	  baat	  hebben	  van	  de	  ligging	  nabij	  de	  stad	  Utrecht	  en	  de	  
aanwezigheid	  van	  historische	  centra	  worden	  aantrekkelijk	  gevonden	  (als	  het	  gaat	  om	  toerisme	  
en	  vestigingsfactoren).	  De	  drie	  gemeenten	  sluiten	  qua	  beleidsdoelstellingen	  goed	  bij	  elkaar	  aan.	  
De	  contouren	  die	  zijn	  geschetst	  voor	  de	  toekomstige	  gemeente	  geven	  meer	  mogelijkheden	  (met	  
name	  voor	  wat	  betreft	  kwaliteit	  en	  zeggenschap)	  om	  doelen	  te	  realiseren	  in	  een	  grotere	  
gemeenten	  dan	  in	  de	  huidige	  drie.	  De	  mate	  van	  invloed	  van	  de	  nieuwe	  gemeente	  (of	  de	  mate	  van	  
zeggenschap)	  is	  van	  belang.	  Dit	  zal	  in	  de	  praktijk	  afhankelijk	  zijn	  van	  de	  kwaliteit	  en	  wijze	  van	  
opereren	  van	  de	  bestuurlijke	  en	  ambtelijke	  vertegenwoordigers.	  Partnergemeenten	  verwachten	  
van	  Vijfheerenlanden	  een	  actieve	  houding	  en	  een	  zekere	  voortrekkersrol.	  
	  
De	  analyse	  van	  de	  contouren	  en	  meerwaarde	  van	  de	  gemeente	  Vijfheerenlanden	  versterken	  de	  
inhoudelijke	  constateringen	  dat	  er	  geen	  inhoudelijke	  belemmeringen	  zijn	  voor	  de	  vorming	  van	  een	  
nieuwe	  gemeente	  Vijfheerenlanden	  en	  dat	  de	  nieuwe	  gemeente	  een	  aantal	  kansen	  kan	  benutten	  die	  
de	  voor	  de	  afzonderlijke	  gemeenten	  Zederik,	  Leerdam	  en	  Vianen	  niet	  of	  lastiger	  te	  realiseren	  zijn.	  
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4.	  Financiële	  positie	  van	  de	  drie	  gemeenten	  

4.1	  Inleiding	  

Een	  financieel	  onderzoek	  is	  geen	  standaard	  onderzoek.	  In	  het	  Programma	  van	  Eisen	  Begeleiding	  
Haalbaarheidsonderzoek	  financieel	  Vijfheerenlanden’	  d.d.	  16	  maart	  2015	  zijn	  de	  acht	  
onderzoeksonderwerpen	  van	  het	  financiële	  onderzoek	  opgenomen	  

De	  drie	  gemeenten	  beogen	  met	  het	  onderzoek	  de	  huidige	  financiële	  situatie	  van	  de	  drie	  
gemeenten	  scherp	  in	  beeld	  te	  krijgen.	  Enerzijds	  voor	  het	  kunnen	  maken	  van	  een	  goede	  afweging	  
in	  het	  bestuurlijk	  herindelingsproces	  met	  een	  maximale	  transparantie	  over	  de	  financiële	  
consequenties	  en	  anderzijds	  om	  verantwoord	  te	  kunnen	  anticiperen	  op	  de	  mogelijke	  herindeling.	  	  

In	  onderstaand	  schema	  zijn	  de	  drie	  pijlers	  opgenomen	  die	  gezamenlijk	  het	  financieel	  beeld	  van	  
een	  gemeente	  bepalen.	  	  

	  

	  

	  
	  
Pijler	  1:	  Structureel	  sluitende	  begroting	  
De	  begroting	  en	  jaarrekening	  van	  een	  gemeente	  moeten	  inzicht	  geven	  in	  de	  incidentele	  baten	  en	  
lasten	  en	  er	  moet	  een	  overzicht	  zijn	  van	  de	  structurele	  storingen	  in	  (ten	  laste	  van	  de	  exploitatie)	  
en	  onttrekkingen	  aan	  (ten	  gunste	  van	  de	  exploitatie)	  de	  reserves.	  Wanneer	  de	  kwaliteit	  van	  deze	  
inzichten	  en	  overzichten	  goed	  is,	  is	  inzicht	  aanwezig	  in	  hoeverre	  de	  structurele	  lasten	  worden	  
gedekt	  door	  structurele	  baten.	  Ook	  de	  ervaringen	  uit	  het	  verleden	  zijn	  een	  indicatie	  in	  hoeverre	  
de	  begroting	  structureel	  sluitend	  is	  en	  in	  hoeverre	  een	  gemeente	  inteert	  of	  juist	  spaart	  ten	  
aanzien	  van	  de	  reserves.	  In	  dat	  kader	  is	  het	  waardevol	  informatie	  te	  hebben	  over	  het	  saldo	  van	  
baten	  en	  lasten	  (resultaat	  voor	  bestemming)	  en	  exploitatieresultaat	  (resultaat	  na	  bestemming)	  
op	  basis	  van	  de	  primaire	  begroting,	  begroting	  na	  wijziging	  en	  werkelijkheid	  (jaarrekening)	  over	  
de	  afgelopen	  jaren.	  
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Pijler	  2:	  Inzicht	  in	  risico’s,	  beheersing	  van	  risico’s	  en	  voldoende	  weerstandscapaciteit	  
Hierbij	  is	  het	  belangrijk	  dat	  verwachte	  verliezen	  en	  risico’s	  zoveel	  mogelijk	  worden	  genomen,	  
zodat	  een	  duidelijke	  en	  voorzichtige	  vertrekpositie	  wordt	  gegeven	  met	  betrekking	  tot	  het	  
vermogen	  van	  de	  gemeente.	  Dat	  vormt	  de	  basis	  om	  beleid	  te	  formuleren	  om	  zo	  nodig	  de	  
reservepositie	  van	  de	  gemeente	  (op	  termijn)	  te	  versterken.	  

Pijler	  3:	  EMU-Saldo	  
Het	  EMU-‐saldo	  dient	  over	  de	  langere	  termijn	  gemiddeld	  binnen	  de	  door	  de	  Wet	  houdbare	  
financiën	  (Wet	  Hof)	  gestelde	  norm	  te	  blijven.	  Hierbij	  hoort	  beheersing	  van	  de	  schuldenpositie	  
van	  de	  gemeente.	  Dit	  stelt	  eisen	  aan	  kwaliteit	  en	  het	  realiteitsgehalte	  van	  de	  planning	  van	  
investeringen,	  de	  uitvoering	  van	  grondexploitaties,	  de	  liquiditeitsplanning	  en	  
financieringsplanning.	  

Een	  evenwichtig	  beeld	  van	  de	  financiële	  positie	  van	  een	  gemeente	  wordt	  verkregen	  op	  basis	  van	  
de	  balansindicatoren.	  De	  balansindicatoren	  zijn:	  	  
• lokale	  lasten;	  
• weerstandsvermogen;	  	  
• schuldpositie;	  
• financieringsstructuur;	  
• reservepositie;	  
• verhouding	  vaste	  activa	  en	  reserves;	  
• voorzieningen;	  
• gespaard	  voor	  onderhoud;	  
• garantstellingen;	  
• grondexploitaties;	  
• risico’s	  verbonden	  partijen;	  
• rente;	  
• begroting	  2015–2018.	  

In	  het	  separate	  bijlagenboek	  bij	  dit	  rapport	  zijn	  in	  de	  bijlagen	  1	  tot	  en	  met	  3	  gedetailleerde	  
uitwerkingen	  van	  deze	  indicatoren	  per	  gemeente	  opgenomen.	  De	  eerste	  negen	  indicatoren	  zijn	  
een	  indicatie	  voor	  de	  huidige	  financiële	  positie	  van	  de	  drie	  gemeenten.	  De	  laatste	  vier	  indicatoren	  
geven	  een	  indicatie	  van	  de	  toekomstige	  ontwikkeling	  van	  de	  financiële	  positie	  van	  de	  gemeenten	  
op	  basis	  van	  de	  meerjarenbegrotingen	  2015–2018.	  Het	  is	  belangrijk	  om	  de	  uitkomsten	  van	  deze	  
dertien	  indicatoren	  in	  onderlinge	  samenhang	  met	  elkaar	  te	  bezien.	  	  

4.2	  Financiële	  kenmerken	  drie	  gemeenten	  naast	  elkaar	  

De	  drie	  gemeenten	  zijn	  gekarakteriseerd	  als	  beheergemeente.	  Financiële	  effecten	  van	  
beleidsintensiveringen	  zullen	  altijd	  moeten	  worden	  gedekt	  binnen	  de	  structurele	  sluitendheid	  
van	  de	  begroting.	  De	  gemeenten	  Zederik	  en	  Leerdam	  hebben	  relatief	  weinig	  ‘tafelzilver’	  
beschikbaar	  waaruit	  incidentele	  uitgaven	  kunnen	  worden	  gedekt.	  

De	  jaarrekening	  2014	  van	  Zederik	  is	  voorzien	  van	  een	  goedkeurende	  controleverklaring	  inzake	  
getrouwheid.	  Voor	  het	  onderdeel	  rechtmatigheid	  is	  een	  verklaring	  met	  beperking	  afgegeven	  in	  
verband	  met	  een	  onzekerheid	  inzake	  de	  Europese	  aanbesteding	  van	  het	  leerlingenvervoer	  in	  de	  
periode	  januari	  tot	  en	  met	  juli	  2014.	  De	  jaarrekeningen	  2014	  van	  Leerdam	  en	  Vianen	  zijn	  door	  de	  
controlerend	  accountant	  gecertificeerd	  en	  voorzien	  van	  een	  goedkeurende	  controleverklaring	  
(getrouwheid	  en	  rechtmatigheid).	  

In	  onderstaande	  tabellen	  zijn	  de	  belangrijkste	  algemene	  en	  financiële	  indicatoren	  van	  de	  drie	  
gemeenten	  naast	  elkaar	  gezet.	  Indien	  beschikbaar	  zijn	  de	  landelijke	  gemiddelden	  vermeld.	  
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	   Zederik	   Leerdam	   Vianen	   Gemiddeld	  
(gemeente	  
10-‐20K)	  

Meerjarenbegroting	  2015	  –	  2018	   Structureel	  
sluitend	  

Structureel	  
sluitend	  

Structureel	  
sluitend	  

	  

Toezichtsregime	  provincie	   Repressief	   Repressief	   Repressief	   	  
Begrotingsomvang	  2015	   €	  26,2	  mln.	   €	  56,5	  mln.	   €	  41,6	  mln.	   	  
Ambtelijke	  formatie	  1	  januari	  2015	   71,5	  Fte’s	   125,7	  Fte’s	   151,8	  Fte’s	   	  
Gemiddelde	  loonkosten	  begroting	  2015	   €	  63.900	   €	  65.700	   €	  59.300	   	  
Opbrengsten	  dienstverlening	  GLZ	   €	  0,7	  mln.	   €	  1,1	  mln.	   -‐	   	  
Gemiddeld	  aantal	  inwoners	  per	  
ambtenaar	  

191	   164	   129	   	  

Ontwikkeling	  eigen	  vermogen	  2010–014	  
per	  inwoner	  

-‐/-‐	  €	  295	   +	  €	  143	   -‐/-‐	  €	  423	   -‐/-‐	  €	  126	  

Ontwikkeling	  eigen	  vermogen	  2015-‐018	   -‐/-‐	  €	  1,7	  mln	   +	  €	  0,5	  mln	  	   -‐/-‐	  €	  2,2	  mln	   	  
Eigen	  vermogen	  per	  inwoner	  2014	   €	  998	   €	  689	   €	  2.371	   €	  1.500	  
Weerstandsratio	  per	  inwoner	  2014	   6,7	   2,3	   3,0	   3,1	  
Risicoprofiel	  per	  inwoner	  2014	   €	  115	   €	  129	   €	  113	   €	  189	  
Weerstandscapaciteit	  per	  inwoner	  2014	   €	  776	   €	  296	   €	  335	   €	  592	  
Voorraad	  grond	  per	  inwoner	  2015	   €	  363	   €	  1.102	   €	  924	   €	  503	  
Gemiddelde	  boekwaarde	  materiële	  vaste	  
activa	  2014	  

€	  2.082	   €	  2.296	   €	  3.134	   €	  2.125	  

Lasten	  van	  investeringen	  nog	  te	  dekken	  
in	  de	  toekomst	  per	  inwoner	  2014	  

€	  1.094	   €	  1.607	   €	  756	   €	  630	  

Bruto	  schuld	  per	  inwoner	  2014	   €	  2.180	   €	  2.783	   €	  2.305	   €	  1.884	  
Debt-‐ratio	  2014	   63%	   72%	   44%	   44%	  
Netto	  schuld	  per	  inwoner	  2014	   €	  1.275	   €	  2.186	   €	  1.383	   €	  919	  
Ontwikkeling	  netto	  schuld	  2010	  -‐	  2014	   -‐/-‐	  €	  44	   +	  €	  612	  	   +	  €	  591	   +	  €	  216	  
Investeringen	  gefinancierd	  met	  vreemd	  
vermogen	  2014	  

39%	   53%	   5%	   16%	  

Gemiddelde	  vermogenskostenvoet	  
begroting	  2015	  

2,6%	   3,8%	   3,8%	   	  

Netto	  rentekosten	  t.l.v.	  de	  exploitatie	  in	  
een	  %	  van	  de	  totale	  lasten	  

0,8%	   4,6%	   1%	   	  

Uit	  deze	  vergelijking	  komen	  verschillen	  naar	  voren.	  Deze	  verschillen	  worden	  in	  belangrijke	  mate	  
bepaald	  door	  de	  eigenheid	  van	  de	  drie	  gemeenten,	  het	  ontwikkelstadium	  waarin	  de	  drie	  
gemeenten	  zich	  bevinden	  en	  de	  mate	  waarin	  de	  gemeenten	  grondposities	  bezitten.	  Ook	  zijn	  
verschillen	  aanwezig	  in	  gehanteerde	  begrotingsuitgangspunten	  en	  boekhoudkundige	  keuzes.	  Dit	  
zorgt	  er	  voor	  dat	  de	  begrotingen	  van	  de	  drie	  gemeenten	  op	  met	  name	  het	  niveau	  van	  de	  hoogte	  
en	  samenstelling	  van	  de	  kostprijzen	  van	  de	  verschillende	  gemeentelijke	  producten	  niet	  
eenvoudig	  vergelijkbaar	  zijn	  te	  maken.	  	  

Eigen	  vermogen	  
In	  de	  periode	  2010-‐2014	  is	  het	  eigen	  vermogen	  van	  Zederik	  is	  gedaald	  met	  €	  4,1	  miljoen,	  van	  
Leerdam	  gestegen	  met	  €	  2,8	  miljoen	  en	  van	  Vianen	  gedaald	  met	  €	  8,3	  miljoen.	  Voor	  het	  laatste	  
jaar	  (2014)	  zijn	  deze	  bedragen	  respectievelijk	  +€	  0,4	  miljoen,	  +€	  3,4	  miljoenen	  -‐€	  5,6	  miljoen.	  

Het	  eigen	  vermogen	  per	  inwoner	  van	  de	  gemeente	  Zederik	  ultimo	  2014	  is	  €	  767	  lager	  dan	  het	  
landelijk	  gemiddelde	  in	  2013	  en	  €	  502	  lager	  dan	  gemeenten	  met	  een	  vergelijkbare	  omvang	  
ultimo	  2013.	  In	  Leerdam	  is	  dat	  ultimo	  2014	  €	  1.078	  lager	  dan	  het	  landelijk	  gemiddelde	  en	  	  
€	  558	  lager	  dan	  gemeenten	  met	  een	  vergelijkbare	  omvang.	  Het	  eigen	  vermogen	  per	  inwoner	  
gemeente	  Vianen	  ultimo	  2013	  is	  €	  613	  hoger	  dan	  het	  landelijk	  gemiddelde	  en	  €	  880	  hoger	  dan	  
gemeenten	  met	  een	  vergelijkbare	  omvang.	  Het	  eigen	  vermogen	  bestaat	  ultimo	  2014	  in	  Zederik	  
voor	  circa	  63%	  uit	  bestemmingsreserves,	  in	  Leerdam	  is	  dat	  percentage	  19	  en	  in	  Vianen	  82.	  
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Voorzieningen	  	  
De	  voorzieningen	  van	  Zederik	  zijn	  in	  de	  periode	  2010-‐2014	  gestegen	  met	  een	  bedrag	  van	  €	  0,9	  
miljoen.	  De	  gemiddelde	  totale	  omvang	  van	  de	  egalisatievoorzieningen	  in	  deze	  periode	  is	  €	  3,3	  
miljoen.	  De	  voorzieningen	  van	  de	  gemeenten	  Leerdam	  zijn	  in	  de	  periode	  gedaald	  met	  een	  bedrag	  
van	  €	  3,9	  miljoen,	  de	  gemiddelde	  omvang	  is	  €	  9,3	  miljoen	  rekening	  houdende	  met	  de	  opname	  
van	  de	  voorzieningen	  Riolering	  en	  Afvalinzameling	  onder	  de	  kortlopende	  schulden.	  De	  
voorzieningen	  van	  gemeente	  Vianen	  zijn	  in	  de	  periode	  2010-‐2014	  gestegen	  met	  een	  bedrag	  van	  
€	  2,5	  miljoen;	  de	  gemiddelde	  omvang	  is	  €	  10,7	  miljoen.	  

In	  alle	  gemeenten	  bestaan	  de	  voorzieningen	  grotendeels	  uit	  egalisatievoorzieningen	  en	  laten	  in	  
Zederik	  een	  licht	  stijgende	  lijn,	  in	  Leerdam	  een	  licht	  dalende	  lijn	  en	  in	  Vianen	  een	  constante	  lijn	  
zien.	  	  

Materiële	  vaste	  activa	  
De	  materiële	  vaste	  activa	  per	  inwoner	  van	  de	  gemeente	  Zederik	  ultimo	  2014	  is	  €	  1.009	  lager	  dan	  
het	  landelijk	  gemiddelde	  2013	  en	  €	  43	  lager	  dan	  het	  gemiddelde	  van	  gemeenten	  met	  een	  
vergelijkbare	  grootte.	  In	  Leerdam	  is	  dat	  ultimo	  2014	  €	  795	  lager	  dan	  het	  landelijk	  gemiddelde	  en	  
€	  112	  hoger	  dan	  het	  gemiddelde	  van	  gemeenten	  met	  een	  vergelijkbare	  grootte	  en	  in	  Vianen	  €	  45	  
hoger	  dan	  het	  landelijk	  gemiddelde	  en	  €	  1.011	  hoger	  dan	  het	  gemiddelde	  van	  gemeenten	  met	  een	  
vergelijkbare	  grootte.	  	  

De	  boekwaarde	  van	  de	  materiële	  vaste	  activa	  van	  Zederik	  bestaan	  voor	  8%	  uit	  activa	  met	  
maatschappelijk	  nut,	  in	  Leerdam	  en	  Vianen	  is	  dat	  percentage	  5.	  	  

Ultimo	  2014	  heeft	  Zederik	  nog	  een	  netto	  bedrag	  van	  circa	  €	  14,9	  miljoen	  aan	  kapitaallasten	  met	  
de	  burgers	  te	  verrekenen.	  Dit	  is	  circa	  65%	  van	  de	  begrotingsomvang.	  Dat	  bedrag	  is	  in	  Leerdam	  
circa	  €	  33,0	  miljoen	  (76%	  van	  de	  begrotingsomvang)	  	  en	  in	  Vianen	  circa	  €	  14,8	  miljoen	  (circa	  
29%	  van	  de	  begrotingsomvang).	  De	  begroting	  van	  de	  gemeente	  Leerdam	  is	  in	  vergelijking	  met	  
andere	  gemeente	  meer	  ‘beklemd’	  met	  vaste	  lasten	  en	  dat	  hierdoor	  de	  beïnvloedbaarheid	  van	  de	  
begroting	  op	  korte	  termijn	  beperkter	  is.	  

Overige	  financiële	  aandachtspunten	  
In	  de	  volgende	  paragrafen	  worden	  de	  acht	  door	  de	  raden	  gestelde	  vragen	  voor	  de	  drie	  
gemeenten	  gezamenlijk	  behandeld.	  In	  de	  bijlagen	  1	  tot	  en	  met	  3	  wordt	  voor	  respectievelijk	  
Zederik,	  Leerdam	  en	  Vianen	  een	  uitgebreide	  beschrijving	  van	  de	  geconstateerde	  feiten	  op	  deze	  
onderwerpen	  gegeven.	  Tevens	  zijn	  de	  waarderingsgrondslagen	  van	  de	  drie	  gemeenten	  daarin	  
beschreven.	  	  	  

4.3	  Houdbaarheid	  begroting	  2015	  

Zederik	  
Het	  resultaat	  van	  baten	  en	  lasten	  in	  de	  periode	  2015–2018	  van	  de	  gemeente	  Zederik	  is	  in	  alle	  
jaarschrijven	  negatief.	  Dit	  komt	  met	  name	  door	  de	  dekking	  van	  kapitaallasten	  uit	  de	  door	  de	  raad	  
ingestelde	  kapitaaldekkingsreserves.	  Hierdoor	  zijn	  de	  totale	  kosten	  hoger	  dan	  de	  totale	  
inkomsten.	  Het	  eigen	  vermogen	  van	  Zederik	  daalt	  in	  de	  periode	  2015	  –	  2018	  met	  een	  bedrag	  van	  
circa	  €	  1,7	  miljoen	  tot	  een	  bedrag	  van	  circa	  €	  11,5	  miljoen	  (daling	  is	  15%	  van	  het	  eigen	  vermogen	  
ultimo	  2014).	  In	  de	  periode	  2015	  –	  2018	  zijn	  de	  structurele	  lasten	  van	  Zederik	  groter	  dan	  de	  
structurele	  baten.	  Dit	  komt	  met	  name	  door	  de	  dekking	  van	  kapitaallasten	  uit	  de	  door	  de	  raad	  
ingestelde	  kapitaaldekkingsreserves.	  In	  de	  paragraaf	  Ombuigingen	  in	  de	  jaarrekening	  2014	  van	  
Zederik	  is	  een	  structureel	  bedrag	  aan	  nog	  te	  realiseren	  ombuigingen	  opgenomen	  van	  in	  totaal	  €	  
248.000.	  In	  de	  toelichting	  in	  de	  jaarrekening	  is	  opgenomen	  dat	  de	  gemeente	  Zederik	  
besluitvorming	  in	  voorbereiding	  heeft	  om	  deze	  taakstelling	  daadwerkelijk	  te	  gaan	  realiseren.	  In	  
de	  periode	  2010	  –	  2014	  is	  het	  werkelijke	  rekeningresultaat	  (resultaat	  van	  baten	  en	  lasten)	  van	  
Zederik	  steeds	  positiever	  geweest	  dan	  het	  verwachte	  resultaat	  op	  basis	  van	  de	  begroting	  
inclusief	  wijzigingen	  (gemiddeld	  €	  1,0	  miljoen	  positiever).	  
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Leerdam	  
Het	  resultaat	  van	  baten	  en	  lasten	  in	  de	  periode	  2015–2018	  van	  Leerdam	  is	  in	  alle	  jaarschrijven	  
met	  uitzondering	  van	  2015	  positief.	  Het	  eigen	  vermogen	  van	  Leerdam	  stijgt	  in	  de	  periode	  2015–
2018	  met	  een	  bedrag	  van	  circa	  €	  0,5	  miljoen.	  In	  deze	  periode	  zijn	  de	  structurele	  baten	  van	  
Leerdam	  groter	  dan	  de	  structurele	  lasten.	  Leerdam	  heeft	  in	  deze	  periode	  een	  structureel	  
sluitende	  begroting.	  In	  de	  begroting	  2015–2018	  van	  Leerdam	  is	  een	  structureel	  bedrag	  aan	  nog	  
te	  realiseren	  ombuigingen	  opgenomen	  van	  in	  totaal	  €	  443.000	  (2018).	  In	  de	  toelichting	  in	  de	  
begroting	  is	  opgenomen	  dat	  de	  gemeente	  Leerdam	  besluitvorming	  in	  voorbereiding	  heeft	  om	  
deze	  taakstellingen	  daadwerkelijk	  te	  gaan	  realiseren.	  In	  de	  periode	  2010–2014	  is	  het	  werkelijke	  
rekeningresultaat	  (resultaat	  van	  baten	  en	  lasten)	  van	  Leerdam	  steeds	  positiever	  geweest	  dan	  het	  
verwachte	  resultaat	  op	  basis	  van	  de	  begroting	  inclusief	  wijzigingen	  (gemiddeld	  €	  0,8	  miljoen	  
positiever).	  	  

Vianen	  
Het	  resultaat	  van	  baten	  en	  lasten	  voor	  bestemming	  in	  de	  periode	  2015-‐2018	  van	  gemeente	  
Vianen	  is	  in	  alle	  jaarschrijven	  positief.	  Het	  eigen	  vermogen	  van	  gemeente	  Vianen	  neemt	  in	  deze	  
periode	  toe	  met	  een	  bedrag	  van	  circa	  €	  1,7	  miljoen.	  In	  de	  periode	  zijn	  de	  structurele	  baten	  van	  
gemeente	  Vianen	  groter	  dan	  de	  structurele	  lasten.	  De	  gemeente	  Vianen	  heeft	  een	  structureel	  
sluitende	  begroting.	  De	  gemeente	  Vianen	  heeft	  geen	  stelposten	  in	  verband	  met	  bezuinigingen	  in	  
de	  meerjarenraming	  opgenomen.	  Gedurende	  de	  boekjaren	  2010–2012	  en	  2014	  is	  het	  werkelijk	  
rekeningresultaat	  van	  gemeente	  Vianen	  steeds	  positiever	  geweest	  dan	  het	  verwachte	  resultaat	  
op	  basis	  van	  de	  begroting	  inclusief	  wijzigingen	  (gemiddeld	  €	  2,4	  miljoen	  positiever).	  In	  2013	  is	  
het	  werkelijk	  resultaat	  lager	  dan	  het	  verwachte	  resultaat	  op	  basis	  van	  de	  begroting	  inclusief	  
wijzigingen	  (€	  2,2	  miljoen	  negatiever).	  

4.4	  Lokale	  lastenbeleid	  

In	  onderstaande	  tabel	  is	  de	  samenstelling	  van	  de	  gemeentelijke	  woonlasten	  2015	  van	  de	  drie	  
gemeenten	  opgenomen.	  

	   Zederik	   Leerdam	   Vianen	   Nederland	  
gemiddeld	  

Lokale	  lasten	  2015	  (meer	  persoonshuishouden)	   €	  774	   €	  859	   €	  712	   €	  716	  
Tarief	  OZB	  woningen	   0,1273	   0,1575	   0,1070	   0,1316	  
Tarief	  OZB	  niet-‐woningen	  eigenaren	   0,1956	   0,3410	   0,2259	   0,2464	  
Tarief	  OZB-‐niet	  woningen,	  gebruikers	   0,1509	   0,2700	   0,1832	   0,1947	  
Rioolheffing	  (MPH)	   €	  250	   €	  275	   €	  236	   €	  249	  
Afvalstoffenheffing	  (MPH)	   €	  216	   €	  261	   €	  250	   €	  249	  
Ranglijst	  Coelo	  2015	   282	   370	   165	   	  
	  

Het	  tarief	  voor	  de	  heffing	  van	  de	  OZB	  2015	  ligt	  in	  Zederik	  en	  Vianen	  onder	  en	  in	  Leerdam	  boven	  
het	  landelijke	  gemiddelde.	  Hierdoor	  is	  in	  de	  eerste	  twee	  gemeenten	  een	  additionele	  bron	  van	  
weerstandscapaciteit	  aanwezig.	  De	  gemeente	  Zederik	  heeft	  een	  bedrag	  van	  €	  0,8	  miljoen	  als	  
additionele	  weerstandscapaciteit	  in	  de	  berekening	  van	  de	  gemeentelijke	  weerstandscapaciteit	  in	  
de	  jaarrekening	  2014	  opgenomen.	  	  

De	  gemiddelde	  OZB-‐waarde	  van	  de	  woningen	  in	  Zederik	  is	  in	  2014	  21%	  hoger,	  in	  Leerdam	  gelijk	  
aan	  en	  in	  Vianen	  11%	  hoger	  dan	  het	  landelijk	  gemiddelde	  van	  €	  211.000.	  

Het	  tarief	  voor	  de	  rioolheffing	  is	  in	  Zederik	  in	  2015	  €	  41	  hoger	  dan	  het	  landelijk	  gemiddelde	  en	  
het	  tarief	  reinigingsheffing	  is	  in	  2015	  €	  33	  lager	  dan	  het	  landelijk	  gemiddelde.	  In	  Leerdam	  is	  dat	  
respectievelijk	  €	  66	  en	  €	  12	  en	  in	  Vianen	  €	  27	  en	  €	  4	  hoger	  dan	  het	  landelijk	  gemiddelde.	  Alle	  
gemeenten	  hebben	  als	  beleidsuitgangspunt	  een	  kostendekkend	  tarief	  voor	  de	  riool-‐	  en	  
reinigingsheffing.	  	  

De	  gemiddelde	  woonlasten	  (tarief	  meerpersoonshuishoudens)	  zijn	  in	  Zederik	  in	  2015	  €	  774	  en	  
zijn	  €	  34	  hoger	  dan	  het	  landelijk	  gemiddelde.	  In	  Leerdam	  is	  het	  bedrag	  €	  859	  (€	  119	  hoger	  dan	  
het	  landelijk	  gemiddelde)	  en	  in	  Vianen	  in	  2014	  €	  712	  (€	  28	  lager	  dan	  het	  landelijk	  gemiddelde	  in	  
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2015).	  Zederik	  neemt	  op	  de	  zogenaamde	  Coelo-‐ranglijst	  de	  282e	  plaats	  in,	  Leerdam	  de	  370e	  	  en	  
Vianen	  de	  165e.	  	  	  

4.5	  Risico’s	  in	  de	  grondexploitatie	  

Zederik	  
De	  boekwaarde	  van	  de	  voorraad	  gronden	  van	  de	  gemeente	  Zederik	  is	  in	  de	  periode	  2010–2014	  
gedaald	  met	  een	  bedrag	  van	  €	  4,7	  miljoen.	  De	  boekwaarde	  van	  de	  voorraad	  gronden	  ultimo	  2014	  
is	  inclusief	  de	  voorziening	  verliesgevende	  complexen	  van	  €	  1,7	  miljoen.	  In	  vergelijking	  met	  het	  
landelijke	  gemiddelde	  ultimo	  2013	  is	  de	  boekwaarde	  van	  de	  voorraad	  gronden	  per	  inwoner	  in	  
Zederik	  ultimo	  2014	  €	  262	  lager	  en	  in	  vergelijking	  met	  gemeenten	  met	  een	  zelfde	  grootte	  €	  140	  
lager.	  Hierdoor	  is	  het	  netto	  geïnvesteerde	  vermogen	  van	  Zederik	  in	  de	  grondexploitatie	  lager	  dan	  
bij	  het	  merendeel	  van	  de	  gemeenten	  en	  heeft	  Zederik	  een	  lager	  risicoprofiel	  ten	  aanzien	  van	  het	  
totale	  bedrag	  op	  balansdatum	  aan	  nog	  terug	  te	  verdienen	  investeringen	  door	  middel	  van	  
grondverkoop.	  	  
Tot	  en	  met	  2019	  verwacht	  de	  gemeente	  nog	  een	  bedrag	  aan	  investeringen	  van	  €	  1,6	  miljoen	  en	  
een	  bedrag	  aan	  nog	  te	  realiseren	  grondverkopen	  van	  €	  6,6	  miljoen	  in	  de	  lopende	  
grondexploitaties.	  De	  gemeente	  Zederik	  verwacht	  voor	  de	  totale	  gemeentelijke	  grondexploitatie	  
een	  positief	  resultaat	  van	  circa	  €	  1,2	  miljoen	  (BBS	  Hei	  &	  Boeicop,	  Kwaliteitsimpuls	  Lexmond	  en	  
Meerkerk	  Zuid,	  de	  Weide).	  Dit	  bedrag	  is	  nog	  niet	  beleidsmatig	  ingezet.	  In	  de	  paragraaf	  
weerstandsvermogen	  van	  de	  jaarrekening	  2014	  wordt	  vermeld	  dat	  risico’s	  in	  grondexploitaties	  
voldoende	  zijn	  afgedekt	  in	  de	  grexen	  zelf	  en	  door	  de	  voorziening	  voorzienbare	  verliezen.	  

Leerdam	  
De	  boekwaarde	  van	  de	  voorraad	  gronden	  van	  de	  gemeente	  Leerdam	  is	  in	  de	  periode	  2010–2014	  
gestegen	  met	  een	  bedrag	  van	  €	  12,8	  miljoen.	  Hierdoor	  heeft	  de	  gemeente	  Leerdam	  in	  deze	  
periode	  een	  bedrag	  van	  €	  12,8	  miljoen	  meer	  aan	  financiering	  nodig	  gehad.	  De	  boekwaarde	  van	  de	  
voorraad	  gronden	  ultimo	  2014	  is	  inclusief	  de	  voorziening	  verliesgevende	  complexen	  ad	  €	  1,3	  
miljoen.	  In	  vergelijking	  met	  het	  landelijke	  gemiddelde	  ultimo	  2013	  is	  de	  boekwaarde	  van	  de	  
voorraad	  gronden	  per	  inwoner	  van	  de	  gemeente	  Leerdam	  ultimo	  2014	  €	  477	  hoger	  en	  in	  
vergelijking	  met	  gemeenten	  met	  een	  zelfde	  grootte	  €	  414	  hoger.	  	  
De	  gemeente	  Leerdam	  heeft	  één	  grote	  grondexploitatie,	  het	  project	  Broekgraaf.	  Ultimo	  2014	  is	  de	  
boekwaarde	  van	  dit	  project	  €	  23,1	  miljoen.	  Het	  project	  heeft	  een	  looptijd	  tot	  en	  met	  2029	  en	  
bevindt	  zich	  nog	  in	  het	  beginstadium	  van	  uitvoering.	  Tot	  en	  met	  2029	  verwacht	  de	  gemeente	  nog	  
een	  bedrag	  aan	  investeringen	  van	  €	  65,6	  miljoen	  en	  een	  bedrag	  aan	  nog	  te	  realiseren	  
grondverkopen	  van	  €	  88,9	  miljoen.	  Het	  project	  Broekgraaf	  kent	  een	  hoog	  risicoprofiel.	  	  Ultimo	  
2014	  heeft	  de	  gemeente	  een	  verliesvoorziening	  voor	  het	  project	  Broekgraaf	  getroffen	  van	  circa	  €	  
0,9	  miljoen	  (netto	  contante	  waarde).	  De	  gemeente	  Leerdam	  heeft	  de	  risico’s	  van	  het	  project	  
Broekgraaf	  transparant	  in	  beeld	  gebracht	  en	  maakt	  de	  gevoeligheden	  van	  de	  grondexploitatie	  op	  
heldere	  wijze	  inzichtelijk.	  Het	  totale	  gewogen	  risico	  bedraagt	  circa	  €	  6,8	  miljoen	  (netto	  contante	  
waarde)	  en	  de	  totale	  gewogen	  kansen	  bedragen	  circa	  €	  3,6	  miljoen	  (netto	  contante	  waarde).	  De	  
gemeente	  Leerdam	  heeft	  een	  afzonderlijke	  projectorganisatie	  ingesteld	  voor	  het	  project	  
Broekgraaf.	  Deze	  projectorganisatie	  is	  grotendeels	  extern	  (projectleider	  en	  planeconoom)	  
ingevuld.	  	  
De	  gemeente	  Leerdam	  heeft	  een	  ‘Algemene	  reserve	  grondexploitatie’	  gevormd	  voor	  het	  afdekken	  
van	  risico’s	  in	  de	  gemeentelijke	  grondexploitatie	  die	  nog	  beïnvloedbaar	  zijn.	  Ultimo	  2014	  heeft	  
deze	  algemene	  reserve	  een	  omvang	  van	  circa	  €	  5,3	  miljoen.	  De	  gemeente	  Leerdam	  is	  voornemen	  
om	  de	  verwachte	  positieve	  resultaten	  van	  de	  grondexploitaties	  van	  de	  complexen	  Eksterlaan,	  
Joost	  de	  Jongestraat	  en	  Molenlaan	  toe	  te	  voegen	  aan	  deze	  reserve.	  De	  reserve	  heeft	  dan	  de	  door	  
de	  gemeente	  gewenste	  omvang	  van	  circa	  €	  6,0	  miljoen.	  

Vianen	  
De	  boekwaarde	  van	  de	  voorraad	  gronden	  van	  de	  gemeente	  Vianen	  is	  in	  de	  periode	  2010-‐2014	  
gedaald	  met	  een	  bedrag	  van	  €	  2,9	  miljoen.	  Hierdoor	  heeft	  de	  gemeente	  Vianen	  €	  2,9	  miljoen	  
minder	  aan	  financiering	  nodig.	  De	  boekwaarde	  van	  de	  voorraad	  gronden	  ultimo	  2014	  is	  inclusief	  
de	  voorziening	  verliesgevende	  complexen	  ten	  bedrage	  van	  €	  41.000.	  In	  vergelijking	  met	  het	  
landelijke	  gemiddelde	  ultimo	  2013	  is	  de	  boekwaarde	  van	  de	  voorraad	  gronden	  per	  inwoner	  €	  



HAALBAARHEIDSONDERZOEK	  VIJFHEERENLANDEN	  

	  
	  

46	  
	  

253	  hoger	  en	  in	  vergelijking	  met	  gemeenten	  met	  een	  zelfde	  grootte	  €	  375	  hoger.	  
De	  aangetroffen	  risicoanalyse	  is	  basaal	  en	  kwalitatief.	  Eenmaal	  per	  jaar	  wordt	  deze	  in	  het	  kader	  
van	  de	  actualisatie	  van	  de	  exploitatie-‐opzetten	  door	  een	  externe	  planeconoom	  aangepast.	  Een	  
onderbouwde	  en	  gedetailleerde	  vertaling	  naar	  risicobedragen	  is	  door	  de	  gemeente	  op	  basis	  van	  
een	  Monte-‐Carlo-‐berekening	  opgesteld.	  In	  de	  paragraaf	  weerstandsvermogen	  van	  de	  
jaarrekening	  2014	  wordt	  vermeld	  dat	  risico’s	  in	  grondexploitaties	  voldoende	  zijn	  afgedekt	  in	  de	  
grexen	  zelf	  en	  door	  de	  voorziening	  voorzienbare	  verliezen.	  Ultimo	  2014	  is	  sprake	  van	  een	  
voorziening	  verliesgevende	  complexen	  in	  exploitatie	  ten	  bedrage	  van	  €	  41.000	  en	  een	  algemene	  
reserve	  grondexploitaties	  ten	  bedrage	  van	  €	  3,9	  miljoen.	  In	  het	  geheel	  van	  deze	  analyse	  en	  
beeldvorming	  is	  rekening	  gehouden	  met	  de	  mogelijke	  risico’s	  voortvloeiend	  uit	  een	  calim	  van	  
Niemans	  Beton	  op	  de	  gemeente	  Vianen.	  Voor	  enige	  nadere	  informatie	  hierover	  wordt	  verwezen	  
naar	  de	  brief	  van	  de	  Provincie	  Utrecht	  dd.	  8	  september	  2015	  over	  deze	  kwestie	  (zie	  bijlage	  11).	  	  

4.6	  Risico’s	  in	  de	  onderhouds-	  en	  beheerplannen	  

Zederik	  
De	  gemeente	  Zederik	  heeft	  zes	  verschillende	  onderhouds-‐	  en	  beheerplannen	  vastgesteld.	  In	  de	  
gemeente	  Zederik	  is	  geen	  afzonderlijk	  beheersplan	  voor	  kunstwerken	  aanwezig.	  Het	  beheersplan	  
Groen	  is	  niet	  door	  de	  Raad	  vastgesteld	  en	  bevat	  geen	  nadere	  financiële	  uitwerking.	  De	  
beheerplannen	  van	  Zederik	  zijn	  actueel	  en	  in	  het	  algemeen	  meerjarig	  financieel	  gespecificeerd.	  
Uitzondering	  is	  het	  Rioleringsplan	  waarvan	  de	  planning	  is	  dat	  deze	  in	  2015	  wordt	  geactualiseerd.	  

Leerdam	  
De	  gemeente	  Leerdam	  heeft	  drie	  verschillende	  onderhouds-‐	  en	  beheerplannen	  vastgesteld.	  In	  de	  
gemeente	  Leerdam	  zijn	  geen	  actuele	  beheerplannen	  voor	  openbare	  verlichting,	  groen,	  
kunstwerken	  en	  baggeren	  aanwezig.	  Het	  Wegenbeheersplan	  is	  met	  name	  een	  beleidsplan.	  De	  
financiële	  detaillering	  is	  beperkt,	  evenals	  inzicht	  in	  de	  investeringsplanning.	  Het	  gemeentelijke	  
Rioleringsplan	  loopt	  af	  in	  2015.	  In	  het	  plan	  is	  geen	  informatie	  opgenomen	  over	  de	  samenwerking	  
in	  de	  waterketen	  welke	  een	  besparing	  op	  het	  rioolbeheer	  tot	  2020	  moet	  realiseren.	  Het	  
beheerplan	  is	  zowel	  technisch	  als	  financieel	  zeer	  gedetailleerd	  en	  onderbouwd.	  Het	  
onderhoudsplan	  gemeentelijke	  accommodaties	  loopt	  tot	  2072.	  De	  gedetailleerde	  uitwerking	  
focust	  zich	  op	  de	  komende	  10	  jaar.	  Het	  beheerplan	  geeft	  een	  gedetailleerd	  inzicht	  in	  de	  
verwachte	  financiële	  onderhoudslasten.	  Er	  is	  echter	  niet	  specifiek	  benoemd	  welk	  
kwaliteitsniveau	  wordt	  nagestreefd	  in	  totaliteit	  of	  per	  pand.	  Wel	  is	  per	  investering	  een	  
urgentieniveau	  bepaald.	  

Vianen	  
De	  gemeente	  Vianen	  heeft	  tien	  verschillende	  onderhouds-‐	  en	  beheerplannen	  vastgesteld.	  In	  de	  
gemeente	  Vianen	  is	  geen	  (actueel)	  onderhoudsplan	  aanwezig	  voor	  speelruimte.	  De	  
beheerplannen	  zijn	  vrijwel	  allemaal	  in	  2011	  en	  2012	  geactualiseerd	  en	  in	  het	  algemeen	  meerjarig	  
financieel	  gespecificeerd.	  In	  2015	  worden	  acht	  beheerplannen	  geactualiseerd.	  

4.7	  Risico’s	  weerstandsvermogen	  en	  risicobeheersing	  

Het	  weerstandsvermogen	  van	  alle	  drie	  gemeenten	  is	  goed.	  De	  weerstandsratio’s	  jaarrekening	  
2014	  zijn	  respectievelijk	  6,7	  voor	  Zederik,	  2,3	  voor	  Leerdam	  en	  2,9	  voor	  Vianen.	  De	  gemeenten	  
hebben	  respectievelijk	  bijna	  7	  en	  ruim	  2	  en	  3	  maal	  zoveel	  weerstandscapaciteit	  beschikbaar	  als	  
aan	  risico’s	  zijn	  geïdentificeerd	  en	  gekwantificeerd.	  In	  vergelijking	  met	  gemeenten	  met	  een	  
vergelijkbare	  omvang	  heeft	  Zederik	  een	  bedrag	  van	  €	  74,	  Leerdam	  €	  109	  en	  Vianen	  €	  74	  per	  
inwoner	  minder	  aan	  risico’s	  geïdentificeerd	  en	  gekwantificeerd.	  

Zederik	  
Belangrijkste	  risicogebieden	  voor	  Zederik	  zijn	  de	  verbonden	  partijen	  (met	  name	  het	  financiële	  
tekort	  bij	  de	  Dienst	  Gezondheid	  en	  Jeugd)	  en	  de	  realisatie	  van	  de	  toekomstige	  opbrengsten	  in	  de	  
begroting	  2015–2018	  (daling	  acres	  Algemene	  Uitkering	  en	  de	  precario-‐opbrengsten	  kabels	  en	  
leidingen	  door	  gewijzigde	  externe	  regelgeving).	  
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Leerdam	  
Het	  risicoprofiel	  Leerdam	  bedraagt	  volgens	  de	  jaarrekening	  2014	  €	  2,6	  miljoen.	  De	  belangrijkste	  
financiële	  risico’s	  zijn	  het	  onderdeel	  Financiën	  (€	  0,6	  miljoen)	  en	  het	  onderdeel	  Apparaat	  (€	  0,5	  
miljoen).	  In	  de	  paragraaf	  Weerstandsvermogen	  en	  risicobeheersing	  in	  de	  jaarrekening	  2014	  zijn	  
deze	  risico’s	  samengevat	  opgenomen.	  In	  een	  bijlage	  bij	  de	  jaarrekening	  zijn	  deze	  risico's	  nader	  
toegelicht.	  In	  de	  risicoberekening	  in	  de	  jaarrekening	  2014	  zijn	  de	  risico’s	  in	  de	  gemeentelijke	  
grondexploitatie	  niet	  meegenomen.	  De	  risicoberekening	  van	  de	  gemeentelijke	  grondexploitatie	  is	  
opgenomen	  in	  de	  paragraaf	  Grondbeleid	  in	  de	  jaarrekening	  2014.	  De	  gemeente	  Leerdam	  heeft	  
voor	  de	  dekking	  van	  de	  risico’s	  in	  de	  grondexploitatie	  waar	  voor	  nog	  geen	  voorziening	  gevormd	  
hoeft	  te	  worden	  de	  Algemene	  reserve	  grondexploitatie	  ingesteld.	  Deze	  risico’s	  zijn	  namelijk	  nog	  
gedeeltelijk	  beïnvloedbaar	  door	  inhoudelijke	  keuzemogelijkheden	  in	  de	  opzet	  en	  uitvoering	  van	  
het	  project.	  

Vianen	  
Het	  risicoprofiel	  Vianen	  volgens	  de	  begroting	  2015	  is	  €	  1,8	  miljoen.	  De	  belangrijkste	  
risicogebieden	  zijn	  de	  gevolgen	  van	  de	  recessie	  en	  de	  decentralisaties.	  In	  de	  risicoberekening	  zijn	  
de	  risico’s	  in	  de	  gemeentelijke	  grondexploitatie	  niet	  meegenomen.	  De	  gemeente	  Vianen	  heeft	  
voor	  de	  dekking	  van	  de	  risico’s	  in	  de	  grondexploitatie	  waar	  voor	  nog	  geen	  voorziening	  gevormd	  
hoeft	  te	  worden	  de	  Algemene	  Reserve	  Grondexploitaties	  ingesteld.	  

Een	  specifiek	  risico	  in	  Vianen	  betreft	  de	  schadestaatprocedure	  tussen	  Niemans	  en	  de	  gemeente	  
Vianen	  die	  in	  hoger	  beroep	  aanhangig	  is	  gemaakt	  bij	  het	  Gerechtshof	  in	  Den	  Haag.	  Deze	  
procedure	  vindt	  zijn	  oorsprong	  in	  het	  door	  het	  industrieschap	  Hagestein/Vianen	  
(rechtsvoorganger	  van	  de	  gemeente	  Vianen)	  niet	  tijdig	  leveren	  van	  grond	  aan	  Niemans	  eind	  jaren	  
zeventig.	  Niemans	  stelt	  dat	  door	  de	  te	  late	  levering	  een	  grootschalige	  uitbreiding	  van	  zijn	  fabriek	  
in	  voorbespannen	  heipalen	  niet	  kon	  worden	  gerealiseerd.	  In	  een	  laatste	  tussenarrest	  van	  21	  
december	  2010	  heeft	  het	  Gerechtshof	  drie	  onafhankelijke	  deskundigen	  aangewezen	  die	  onder	  
andere	  de	  opdracht	  hebben	  gekregen	  onderzoek	  te	  doen	  naar	  de	  hoogte	  van	  de	  schade	  die	  
Niemans	  mogelijk	  zou	  hebben	  geleden	  als	  gevolg	  van	  de	  wanprestatie	  door	  het	  toenmalige	  
industrieschap.	  De	  commissie	  van	  deskundigen	  heeft	  in	  het	  voorjaar	  van	  2015	  zijn	  eindrapport	  
aan	  het	  gerechtshof	  toegestuurd.	  De	  uitkomsten	  uit	  dat	  concept	  rapport	  brengen	  geen	  
wijzigingen	  aan	  in	  de	  door	  de	  gemeenteraad	  van	  de	  gemeente	  Vianen	  in	  2010	  vastgestelde	  	  
risicoanalyse	  en	  de	  hiermee	  verband	  houdende	  (financiële)	  beheersmaatregelen.	  

4.8	  Gewenst	  weerstandsvermogen	  

Zederik	  
De	  berekening	  van	  de	  weerstandscapaciteit	  van	  Zederik	  bestaat	  voor	  circa	  69%	  uit	  incidentele	  
vermogensbestanddelen	  (algemene	  reserve	  en	  bestemmingsreserves).	  In	  de	  berekening	  van	  de	  
weerstandscapaciteit	  is	  ook	  de	  onbenutte	  belastingcapaciteit	  opgenomen.	  Deze	  structurele	  bron	  
van	  additionele	  weerstandscapaciteit	  is	  alleen	  beschikbaar	  door	  daadwerkelijke	  realisatie	  van	  de	  
hogere	  OZB-‐tarieven.	  Dit	  is	  een	  politieke	  keuze.	  In	  de	  berekening	  van	  de	  weerstandscapaciteit	  
zijn	  ook	  de	  stille	  reserves	  (gemeentehuis,	  dorpshuizen	  en	  politiebureau)	  van	  de	  gemeente	  
Zederik	  opgenomen.	  Deze	  stille	  reserves	  zijn	  alleen	  in	  liquide	  vorm	  beschikbaar	  bij	  de	  
daadwerkelijke	  verkoop	  van	  deze	  gemeentelijke	  eigendommen.	  In	  vergelijking	  met	  gemeenten	  
met	  een	  vergelijkbare	  omvang	  heeft	  Zederik	  een	  bedrag	  van	  €	  184	  per	  inwoner	  meer	  aan	  
weerstandscapaciteit	  berekend.	  

Leerdam	  
De	  berekening	  van	  de	  weerstandcapaciteit	  van	  de	  gemeente	  Leerdam	  is	  voorzichtig.	  In	  hoofdzaak	  
zijn	  alleen	  vermogensbestanddelen	  (=	  incidentele	  dekkingsmiddelen)	  als	  potentiële	  bron	  van	  
weerstandscapaciteit	  berekend.	  De	  gemeente	  Leerdam	  heeft	  in	  de	  berekening	  van	  de	  
weerstandscapaciteit	  de	  stille	  reserves	  (met	  name	  aanwezig	  in	  de	  deelneming	  van	  de	  gemeente	  
in	  een	  energiebedrijf)	  als	  pm-‐post	  meengenomen,	  omdat	  deze	  stille	  reserve	  pas	  in	  liquide	  vorm	  
beschikbaar	  is	  bij	  de	  daadwerkelijke	  verkoop	  van	  het	  aandelenbelang	  van	  de	  gemeente	  in	  de	  
vennootschap.	  De	  gemeente	  Leerdam	  heeft	  voor	  de	  dekking	  van	  de	  risico’s	  in	  de	  grondexploitatie	  
waar	  voor	  nog	  geen	  voorziening	  gevormd	  hoeft	  te	  worden	  de	  Algemene	  reserve	  grondexploitatie	  
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gevormd.	  Ultimo	  2014	  heeft	  deze	  algemene	  reserve	  een	  saldo	  van	  €	  5,3	  miljoen.	  In	  vergelijking	  
met	  gemeenten	  met	  een	  vergelijkbare	  omvang	  heeft	  Leerdam	  een	  bedrag	  van	  €	  150	  per	  inwoner	  
minder	  aan	  weerstandscapaciteit	  berekend.	  

Vianen	  
De	  berekening	  weerstandcapaciteit	  van	  de	  gemeente	  Vianen	  is	  voorzichtig:	  in	  hoofdzaak	  alleen	  
vermogensbestanddelen	  (=	  incidenteel	  dekkingsmiddel).	  In	  de	  berekening	  van	  de	  
weerstandscapaciteit	  is	  niet	  de	  onbenutte	  belastingcapaciteit	  opgenomen.	  In	  de	  berekening	  van	  
de	  weerstandscapaciteit	  zijn	  geen	  stille	  reserves	  opgenomen.	  De	  gemeente	  Vianen	  heeft	  voor	  de	  
dekking	  van	  de	  risico’s	  in	  de	  grondexploitatie	  waar	  voor	  nog	  geen	  voorziening	  gevormd	  hoeft	  te	  
worden	  de	  Algemene	  Reserve	  Grondexploitaties	  ingesteld.	  Ultimo	  2014	  heeft	  deze	  algemene	  
reserve	  een	  saldo	  van	  €	  3,9	  miljoen.	  In	  vergelijking	  met	  gemeenten	  met	  een	  vergelijkbare	  
omvang	  heeft	  de	  gemeente	  Vianen	  een	  bedrag	  van	  €	  256	  per	  inwoner	  minder	  aan	  
weerstandscapaciteit	  berekend.	  

4.9	  Schuldenpositie	  

De	  netto	  schuld	  van	  de	  gemeente	  Zederik	  is	  in	  de	  periode	  2010–2014	  afgenomen	  met	  €	  44	  per	  
inwoner	  en	  in	  Leerdam	  en	  Vianen	  toegenomen	  met	  respectievelijk	  €	  787	  en	  €	  593	  	  per	  inwoner.	  
De	  gemiddelde	  netto	  schuld	  per	  inwoner	  is	  in	  Zederik	  ultimo	  2014	  €	  574	  lager,	  in	  Leerdam	  €	  512	  
hoger	  en	  in	  Vianen	  €	  462	  lager	  dan	  het	  landelijk	  gemiddelde.	  

Ultimo	  2014	  heeft	  Zederik	  per	  saldo	  39%	  van	  de	  boekwaarde	  van	  de	  materiële	  vaste	  activa	  
gefinancierd	  met	  vreemd	  vermogen.	  Dit	  is	  vijf	  procentpunten	  hoger	  dan	  het	  landelijk	  gemiddelde	  
ultimo	  2013	  en	  23	  procentpunten	  hoger	  dan	  bij	  gemeenten	  met	  een	  vergelijkbare	  omvang.	  In	  
Leerdam	  is	  dat	  53%	  (19	  procentpunten	  hoger	  dan	  het	  landelijk	  gemiddelde	  ultimo	  2013	  en	  21%	  
procentpunten	  hoger	  dan	  bij	  gemeenten	  met	  een	  vergelijkbare	  omvang)	  en	  in	  Vianen	  -‐/-‐	  5%	  
(39%	  lager	  dan	  het	  landelijk	  gemiddelde	  ultimo	  2014	  en	  21%	  lager	  dan	  bij	  gemeenten	  met	  een	  
vergelijkbare	  omvang).	  Voor	  de	  gemeente	  Leerdam	  betekent	  dit	  dat	  er	  relatief	  gezien	  sprake	  is	  
van	  een	  grotere	  netto	  rentedruk	  op	  de	  begroting,	  waardoor	  de	  gemeente	  meer	  gevoeliger	  is	  voor	  
wijzigingen	  in	  de	  rente	  op	  de	  kapitaalmarkt	  bij	  herfinanciering	  van	  de	  bestaande	  
leningenportefeuille	  of	  bij	  uitbreiding	  van	  de	  bestaande	  leningenportefeuille.	  Een	  groot	  deel	  van	  
de	  materiële	  vaste	  activa	  in	  Leerdam	  bestaan	  uit	  rioleringsinvesteringen	  waarvan	  de	  rentekosten	  
volledig	  worden	  doorberekend	  aan	  de	  burgers	  en	  bedrijven.	  	  

In	  de	  begroting	  2015	  gaat	  de	  gemeente	  Zederik	  uit	  van	  een	  gemiddelde	  vermogenskostenvoet	  
van	  2,6%;	  in	  Leerdam	  is	  dat	  2,3%	  en	  in	  Vianen	  3,8%.	  Aan	  de	  grondexploitatie	  rekent	  de	  
gemeente	  Zederik	  aan	  rente	  4,0%;	  Leerdam	  1,6%	  en	  Vianen	  4,5%.	  Via	  de	  resultaatbestemming	  
voegt	  de	  gemeente	  Zederik	  in	  2015	  geen	  rente	  toe	  aan	  de	  reserves,	  in	  Leerdam	  wordt	  in	  2015	  
een	  bedrag	  van	  circa	  €	  0,2	  miljoen	  toegevoegd	  aan	  de	  reserves,	  in	  Vianen	  circa	  €	  0,6	  miljoen.	  

Het	  aandeel	  van	  de	  netto	  rentekosten	  in	  een	  percentage	  van	  de	  totale	  begrote	  lasten	  2015	  is	  in	  
Zederik,	  Leerdam	  en	  Vianen	  respectievelijk	  0,8,	  4,6	  en	  1,4%.	  

Ultimo	  2014	  heeft	  Zederik	  een	  bedrag	  van	  circa	  €	  3,7	  miljoen	  aan	  aangetrokken	  leningen	  
doorgeleend	  aan	  particuliere	  stichtingen	  die	  in	  de	  gemeente	  Zederik	  een	  dorpshuis	  exploiteren.	  
Deze	  verstrekte	  leningen	  hebben	  in	  het	  algemeen	  een	  hoger	  risicoprofiel	  omdat	  de	  gemeente	  ook	  
aan	  deze	  stichtingen	  een	  exploitatiesubsidie	  verstrekt	  waaruit	  deze	  stichtingen	  gedeeltelijk	  ook	  
weer	  de	  rente	  en	  aflossingen	  betalen	  aan	  de	  gemeente.	  Wijzigingen	  in	  het	  gemeentelijke	  
subsidiebeleid	  kunnen	  van	  invloed	  zijn	  op	  de	  kredietwaardigheid	  van	  deze	  stichtingen.	  

Het	  EMU-‐saldo	  wordt	  in	  de	  drie	  gemeenten	  in	  de	  periode	  2015	  tot	  en	  met	  2016	  niet	  
overschreden.	  Hierbij	  moet	  wel	  worden	  opgemerkt	  dat	  de	  gemeente	  bij	  de	  berekening	  van	  het	  
EMU-‐saldo	  er	  impliciet	  van	  uit	  is	  gegaan	  dat	  de	  inkomsten	  en	  uitgaven	  inzake	  de	  grondexploitatie	  
aan	  elkaar	  gelijk	  zijn.	  
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4.10	  Risico’s	  drie	  decentralisaties	  

Zederik	  en	  Leerdam	  
De	  gemeenten	  Zederik	  en	  Leerdam	  voeren	  de	  drie	  decentralisaties	  in	  regionaal	  verband	  uit.	  Bij	  
de	  uitvoering	  staat	  het	  principe	  ‘lokaal	  doen	  wat	  lokaal	  kan’	  voor	  op.	  Vanaf	  1	  januari	  2015	  is	  er	  
voor	  beide	  gemeenten	  een	  Sociaal	  Team	  gevormd.	  De	  financiële	  sturing	  van	  het	  onderdeel	  Jeugd	  
gebeurd	  via	  het	  programma	  ‘Jeugd	  en	  onderwijs’	  en	  van	  de	  onderdelen	  Participatie	  en	  
Wmo/Awbz	  via	  het	  programma	  Maatschappelijke	  zorg.	  In	  de	  begrotingen	  2015	  van	  Zederik	  en	  
Leerdam	  zijn	  de	  additionele	  financiële	  middelen	  van	  het	  Rijk	  voor	  de	  uitvoering	  van	  de	  drie	  
decentralisaties	  budget	  neutraal	  opgenomen	  (inkomsten	  zijn	  gelijk	  aan	  de	  uitgaven).	  
In	  2014	  hebben	  de	  beide	  gemeenten	  ten	  opzichte	  van	  de	  begroting	  2014	  een	  voordelig	  resultaat	  
gerealiseerd	  op	  het	  onderdeel	  Wmo	  (hulp	  bij	  het	  huishouden)	  van	  circa	  €	  0,3	  miljoen.	  Bij	  de	  
tweede	  (tussentijdse)	  Voortgangsrapportage	  2014	  was	  in	  Leerdam	  al	  een	  voordeel	  van	  circa	  
€	  0,5	  miljoen	  ten	  opzichte	  van	  de	  primaire	  begroting	  ingeboekt.	  De	  uitgaven	  liggen	  waarschijnlijk	  
structureel	  op	  dit	  (lagere)	  niveau.	  Het	  is	  dan	  ook	  de	  verwachting	  van	  de	  gemeente	  Leerdam	  dat	  
de	  forse	  bezuiniging	  op	  de	  huishoudelijke	  hulp	  die	  vanaf	  2015	  door	  het	  Rijk	  wordt	  doorgevoerd,	  
hiermee	  volledig	  kan	  worden	  ingevuld	  zonder	  dat	  een	  versobering	  van	  het	  gevoerde	  beleid	  nodig	  
is.	  
In	  de	  jaarrekening	  2014	  hebben	  beide	  gemeenten	  een	  extra	  bijdrage	  opgenomen	  voor	  de	  dekking	  
van	  het	  tekort	  2014	  bij	  de	  Dienst	  Gezondheid	  en	  Jeugd.	  Voor	  de	  jaren	  2015	  en	  verder	  is	  bij	  de	  
Dienst	  Gezondheid	  en	  Jeugd	  een	  ombuigingspakket	  in	  voorbereiding.	  Het	  plan	  voorziet	  in	  een	  
incidentele	  verhoging	  van	  de	  inwonerbijdrage	  in	  2015	  van	  €	  9,15	  en	  €	  0,42	  in	  2016.	  Met	  deze	  
verhoging	  is	  in	  de	  meerjarenbegroting	  2015–2018	  van	  de	  gemeente	  Zederik	  nog	  geen	  rekening	  
gehouden.	  In	  de	  1e	  Bestuursrapportage	  2015	  is	  dit	  wel	  verwerkt.	  Leerdam	  heeft	  dit	  verwerkt	  in	  
de	  bijgestelde	  begroting	  2015	  en	  in	  het	  financiële	  meerjarenbeleid	  in	  de	  Perspectiefnota	  2016-‐
2019.	  
In	  de	  mei-‐circulaire	  2015	  is	  opgenomen	  dat	  de	  gemeenten	  vanaf	  2016	  een	  hogere	  integratie-‐
uitkering	  Sociaal	  Domein	  (Jeugd	  en	  Awbz)	  zullen	  ontvangen	  dan	  in	  2015.	  In	  de	  periode	  2016–
2020	  is	  de	  Integratie	  uitkering	  Sociaal	  domein	  gemiddeld	  voor	  Zederik	  €	  0,2	  miljoen	  hoger,	  voor	  
Leerdam	  €	  1,3	  miljoen	  hoger	  dan	  in	  2015.	  Dit	  financiële	  voordeel	  is	  nog	  niet	  verwerkt	  in	  de	  
meerjarenbegroting	  2015–2018	  van	  de	  gemeente	  Zederik.	  Leerdam	  is	  een	  grote	  
voordeelgemeente	  als	  gevolg	  van	  de	  overgang	  van	  het	  historisch	  naar	  objectieve	  verdeelmodel	  
binnen	  het	  sociaal	  domein.	  Deze	  overgang	  kent	  een	  overgangsregeling	  van	  vier	  jaren.	  Voor	  
Leerdam	  betekent	  dit	  dat,	  naast	  de	  hogere	  budgetten	  voor	  Wmo,	  Jeugd	  en	  Participatie,	  een	  
budgetkorting	  wordt	  doorberekend	  die	  binnen	  het	  sociaal	  domein	  moet	  worden	  opgevangen.	  
Deze	  suppletie	  cumulatieregeling	  gemeentefonds	  betekent	  voor	  Leerdam	  een	  demping	  van	  het	  
voordeel	  van	  gemiddeld	  €	  113.000	  per	  jaar	  in	  de	  periode	  2015–2019.	  Vanaf	  2020	  vervalt	  deze	  
overgangsregeling.	  

Vianen	  
De	  gemeente	  Vianen	  voert	  de	  drie	  decentralisaties	  gedeeltelijk	  in	  regionaal	  verband	  uit.	  De	  
gemeente	  Vianen	  krijgt	  voor	  de	  nieuwe	  taken	  op	  het	  gebied	  van	  de	  AWBZ-‐Wmo,	  de	  Jeugdzorg	  en	  
Participatie	  €	  6,4	  miljoen	  vanuit	  het	  Rijk.	  Dit	  budget	  vloeit	  rechtstreeks	  in	  het	  gemeentefonds	  als	  
integratie-‐uitkering.	  Voor	  de	  gemeente	  Vianen	  is	  het	  uitgangspunt	  dat	  de	  taken	  binnen	  het	  
Sociaal	  Domein	  budgetneutraal	  worden	  uitgevoerd.	  	  
De	  uitvoering	  van	  de	  Jeugdzorg	  is	  per	  1	  januari	  2015	  overgedragen	  van	  diverse	  partijen	  aan	  
gemeenten.	  De	  backoffice	  van	  de	  Jeugdzorg	  is	  door	  de	  gemeente	  Vianen	  ondergebracht	  bij	  de	  
gemeente	  Houten	  (als	  onderdeel	  van	  samenwerking	  Lekstroom).	  De	  uitvoering	  van	  de	  Wet	  
Maatschappelijke	  Ondersteuning	  wordt	  door	  de	  gemeente	  Vianen	  in	  eigen	  beheer	  uitgevoerd.	  De	  
financiële	  gegevens	  over	  het	  eerste	  kwartaal	  laten	  met	  name	  een	  tekort	  op	  de	  huishoudelijke	  
hulp	  zien.	  De	  uitvoering	  van	  Werk	  en	  Participatie	  is	  door	  de	  gemeente	  Vianen	  ondergebracht	  bij	  
de	  gemeenschappelijke	  regeling	  Werk	  en	  Inkomen	  Lekstroom	  (WIL).	  
Het	  belangrijkste	  risico	  voor	  de	  gemeente	  Vianen	  is	  dat	  zij	  niet	  in	  staat	  is	  om	  de	  transformatie	  
van	  duurdere	  naar	  goedkopere	  zorg	  op	  tijd	  te	  realiseren.	  Dit	  kan	  leiden	  tot	  een	  overschrijding	  
van	  de	  beschikbare	  budgetten.	  Dit	  risico	  is	  niet	  gekwantificeerd	  in	  de	  begroting	  2015.	  Het	  risico	  
van	  het	  overschrijden	  van	  het	  rijksbudget	  wordt	  afgedekt	  door	  de	  reserve	  ‘Openeinde	  
regelingen’.	  Het	  saldo	  van	  deze	  reserve	  bedraagt	  per	  31	  december	  2014	  €	  2,9	  miljoen.	  
In	  de	  mei-‐circulaire	  2015	  is	  opgenomen	  dat	  de	  gemeente	  Vianen	  vanaf	  2015	  een	  lagere	  
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integratie-‐uitkering	  Sociaal	  Domein	  (Jeugd,	  Participatie	  en	  Wmo)	  zal	  ontvangen	  dan	  vooraf	  was	  
voorzien.	  In	  de	  periode	  2015–2020	  is	  de	  Integratie	  uitkering	  Sociaal	  domein	  gemiddeld	  €	  0,1	  
miljoen	  lager.	  De	  bedragen	  zijn	  voor	  2015	  en	  2016	  specifiek	  per	  gemeente	  verlaagd	  in	  verband	  
met	  de	  uitname	  ten	  aanzien	  van	  Wlz-‐indiceerbaren	  (Wet	  Langdurige	  Zorg).	  Daarnaast	  zijn	  met	  
ingang	  van	  2016	  de	  objectieve	  verdeelmodellen	  voor	  de	  Wmo	  en	  Jeugd	  toegepast.	  Als	  gevolg	  
hiervan	  ontvangt	  de	  gemeente	  een	  lagere	  uitkering	  voor	  met	  name	  de	  uitvoering	  van	  de	  nieuwe	  
Jeugdwet.	  De	  gemeente	  Vianen	  is	  dus	  een	  nadeelgemeente	  als	  gevolg	  van	  de	  overgang	  van	  het	  
historisch	  naar	  objectieve	  verdeelmodel	  binnen	  het	  sociaal	  domein.	  Mede	  als	  gevolg	  van	  de	  
budgetneutrale	  verwerking	  van	  de	  decentralisaties	  hebben	  deze	  mutaties	  overigens	  geen	  effect	  
op	  de	  vrije	  bestedingsruimte.	  

4.11	  Gezamelijke	  balans	  per	  31	  december	  2014	  

Om	  de	  financiële	  uitgangpositie	  van	  de	  mogelijk	  nieuwe	  gemeente	  Vijfheerenlanden	  in	  beeld	  te	  
brengen	  hebben	  wij	  de	  gezamenlijke	  balans	  van	  de	  drie	  gemeenten	  per	  31	  december	  2014	  
opgesteld	  en	  de	  belangrijkste	  financiële	  ratio’s	  van	  de	  nieuwe	  gemeente	  berekend.	  Wij	  hebben	  
deze	  financiële	  ratio’s	  per	  31	  december	  2014	  vergeleken	  met	  de	  landelijke	  gemiddelden	  van	  
gemeenten	  met	  een	  omvang	  tussen	  de	  20.000	  en	  50.000	  inwoners	  en	  tussen	  de	  50.000	  en	  
100.000	  inwoners.	  
In	  onderstaande	  tabel	  zijn	  de	  belangrijkste	  financiële	  ratio’s	  per	  31	  december	  2014	  van	  de	  
nieuwe	  gemeente	  Vijfheerenlanden	  opgenomen	  en	  vergeleken	  met	  de	  landelijke	  gemiddelden	  
van	  twee	  groottegroepen.	  

Indicator	   Vijfheeren-‐
landen	  
(2014)	  

Gemidd.	  gem	  
20K	  –	  50K	  inw.	  
(2013)	  

Gemidd.	  gem	  	  
50K	  –	  100K	  inw	  
(2013)	  

Voorraad	  gronden	  per	  inwoner	   €	  850	   €	  688	   €	  760	  

Lasten	  van	  investeringen	  nog	  te	  dekken	  in	  de	  
toekomst	  per	  inwoner	  

	  
€	  979	  

	  
€	  940	  

	  
€	  1.673	  

Percentage	  investeringen	  gefinancierd	  met	  
schulden	  

	  
26%	  

	  
32%	  

	  
50%	  

Reserves	  per	  inwoner	   €	  1.382	   €	  1.247	   €	  1.189	  
Weerstandsratio	   3,6	   1,9	   1,3	  
Risicoprofiel	  per	  inwoner	   €	  119	   €	  238	   €	  331	  
Weerstandscapaciteit	  per	  inwoner	   €	  432	   €	  446	   €	  575	  
Bruto	  schulden	  per	  inwoner	   €	  2.395	   €	  2.315	   €	  3.443	  
Debt-‐ratio	   56%	   61%	   71%	  
Netto	  schulden	  per	  inwoner	   €	  1.658	   €	  1.465	   €	  2.380	  
	  

Uit	  de	  vergelijking	  van	  de	  gezamenlijke	  balanspositie	  van	  de	  mogelijk	  nieuwe	  gemeente	  
Vijfheerenlanden	  ultimo	  2014	  met	  gemeenten	  met	  een	  vergelijkebare	  omvang	  komt	  naar	  voren	  
dat	  met	  uitzondering	  van	  één	  indicator	  (‘voorraad	  gronden’),	  Vijfheerenlanden	  een	  vergelijkbare	  
financiële	  positie	  heeft	  als	  gemeenten	  met	  20.000	  tot	  50.000	  inwoners	  en	  een	  gunstigere	  
financiële	  positie	  heeft	  dan	  gemeenten	  met	  50.000	  tot	  100.000	  inwoners.	  	  

Hierbij	  moet	  wel	  worden	  opgemerkt	  dat	  de	  drie	  gemeenten	  in	  de	  periode	  2015	  –	  2017	  nog	  
financieel	  zelfstandig	  zijn.	  In	  deze	  periode	  kan	  de	  financiële	  positie	  van	  de	  drie	  gemeenten	  
wijzigen	  ten	  opzichte	  van	  de	  financiële	  positie	  ultimo	  2014.	  
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Financiële	  analyse	  	  
Bij	  geen	  van	  de	  drie	  gemeenten	  zijn	  nieuwe	  feiten	  en/of	  omstandigheden	  naar	  voren	  gekomen	  
die	  een	  wezenlijke	  invloed	  hebben	  op	  het	  risicoprofiel	  van	  de	  nieuw	  te	  vormen	  gemeente.	  Wel	  is	  
vastgesteld	  dat	  er	  bij	  de	  onderzochte	  onderwerpen	  verschillen	  zijn	  tussen	  de	  drie	  gemeenten,	  
maar	  dat	  deze	  verschillen	  in	  belangrijke	  mate	  worden	  bepaald	  door	  de	  eigenheid	  van	  de	  drie	  
gemeenten,	  het	  ontwikkelstadium	  waarin	  de	  drie	  gemeenten	  zich	  bevinden	  en	  de	  mate	  waarin	  
de	  gemeenten	  grondposities	  bezitten.	  	  
Uit	  de	  analyse	  komt	  naar	  voren	  dat	  alle	  drie	  de	  gemeenten	  op	  dit	  moment	  financieel	  op	  orde	  
zijn.	  De	  financiële	  posities	  van	  de	  gemeenten	  zijn	  op	  dit	  moment	  niet	  kwetsbaar	  te	  noemen.	  Alle	  
drie	  de	  gemeenten	  hebben	  een	  structureel	  sluitende	  meerjarenbegroting	  2015-‐2018	  en	  staan	  
onder	  repressief	  toezicht	  van	  de	  provincie.	  Wel	  zijn	  er	  verschillen	  tussen	  de	  drie	  gemeenten	  
inzake	  de	  gehanteerde	  begrotingsuitgangspunten	  en	  boekhoudkundige	  keuzes.	  Dit	  zorgt	  er	  voor	  
dat	  de	  begrotingen	  van	  de	  drie	  gemeenten	  op	  met	  name	  het	  niveau	  van	  de	  hoogte	  en	  
samenstelling	  van	  de	  kostprijzen	  van	  de	  verschillende	  gemeentelijke	  producten	  niet	  eenvoudig	  
vergelijkbaar	  zijn	  te	  maken.	  	  
De	  mate	  van	  de	  beïnvloedbaarheid	  van	  de	  begroting	  op	  korte	  termijn	  verschilt	  ook	  tussen	  de	  
drie	  gemeenten.	  Leerdam	  heeft	  ultimo	  2014	  van	  de	  drie	  gemeenten	  het	  hoogste	  bedrag	  aan	  
afschrijvingslasten	  doorgeschoven	  naar	  de	  toekomst	  (€	  1.607	  per	  inwoner)	  en	  Vianen	  het	  
laagste	  bedrag	  (€	  756	  per	  inwoner).	  Hierbij	  komt	  dat	  het	  aandeel	  van	  de	  netto	  rentekosten	  in	  
een	  percentage	  van	  de	  begroting	  2015	  bij	  Leerdam	  het	  hoogste	  is	  met	  een	  percentage	  van	  4,6%	  
en	  bij	  Vianen	  en	  Zederik	  met	  respectievelijk	  1,0%	  en	  respectievelijk	  0,8%	  lager	  is.	  De	  impact	  op	  
de	  meerjarenbegroting	  van	  rentewijzigingen	  is	  hierdoor	  bij	  Leerdam	  groter	  dan	  bij	  Vianen	  en	  
Zederik.	  
Ook	  de	  uitvoering	  van	  de	  gemeentelijke	  taken	  verschilt	  tussen	  de	  drie	  gemeenten.	  De	  gemeente	  
Vianen	  voert	  zelf	  meer	  gemeentelijke	  taken	  uit	  dan	  Leerdam	  en	  Zederik.	  De	  gemeente	  Vianen	  
heeft	  van	  de	  drie	  gemeenten	  relatief	  gezien	  het	  grootste	  ambtelijke	  apparaat	  (129	  inwoners	  per	  
Fte)	  en	  de	  gemeente	  Zederik	  het	  kleinste	  ambtelijke	  apparaat	  (191	  inwoners	  per	  Fte),	  
tegelijkertijd	  heeft	  dat	  ook	  tot	  gevolg	  dat	  het	  gemiddelde	  salaris	  in	  Vianen	  lager	  ligt,	  omdat	  er	  
sprake	  is	  van	  relatief	  meer	  lagere	  functieschalen	  (uitvoerende	  taken).	  
Tussen	  de	  drie	  gemeenten	  zijn	  ook	  belangrijke	  verschillen	  aanwezig	  in	  de	  methode	  waarop	  het	  
risicoprofiel	  en	  de	  weerstandscapaciteit	  wordt	  bepaald.	  Bij	  alle	  gemeenten	  zijn	  de	  risico’s	  wel	  in	  
beeld,	  maar	  worden	  de	  risico’s	  niet	  op	  dezelfde	  wijze	  geïnventariseerd	  en	  gekwantificeerd.	  Ook	  
hebben	  de	  drie	  gemeenten	  een	  verschillend	  beleid	  ten	  aanzien	  van	  het	  identificeren	  en	  
kwantificeren	  van	  bronnen	  van	  weerstandscapaciteit.	  
De	  gemeente	  Leerdam	  en	  Zederik	  particeperen	  in	  nagenoeg	  dezelfde	  verbonden	  partijen	  in	  de	  
regio	  Alblasserwaard	  Vijfheerenlanden	  en	  hebben	  hierdoor	  een	  vergelijkbaar	  kostenpatroon	  
voor	  de	  uitvoering	  van	  gemeentelijke	  taken	  door	  de	  verbonden	  partijen.	  
In	  de	  begroting	  2015	  van	  de	  drie	  gemeenten	  zijn	  de	  additionele	  financiële	  middelen	  van	  het	  Rijk	  
voor	  de	  uitvoering	  van	  de	  drie	  decentralisaties	  budgetneutraal	  opgenomen	  (inkomsten	  zijn	  
gelijk	  aan	  de	  uitgaven).	  
Recentelijk	  zijn	  de	  eerste	  tussentijdse	  rapportages	  opgesteld	  over	  alle	  drie	  de	  beleidsterreinen	  
van	  het	  Sociaal	  Domein.	  In	  de	  eerste	  drie	  maanden	  bevatte	  deze	  maandrapportage	  nog	  weinig	  
inhoudelijke	  gegevens,	  vanwege	  het	  achterblijven	  van	  de	  facturatie	  door	  zorgaanbieders.	  Er	  zijn	  
op	  dit	  moment	  bij	  geen	  van	  de	  drie	  gemeenten	  aanwijzingen	  dat	  er	  op	  grote	  schaal	  
overschrijdingen	  van	  beschikbare	  budgetten	  plaatsvinden.	  
	  
De	  financiële	  analyse	  van	  de	  gemeenten	  Zederik,	  Leerdam	  en	  Vianen	  laat	  verschillen	  zien	  die	  de	  
komende	  periode	  aandacht	  verdienen.	  Er	  zijn	  geen	  feiten	  geconstateerd	  die	  een	  wezenlijke	  invloed	  
hebben	  op	  het	  risicoprofiel	  van	  de	  gemeente	  Vijfheerenlanden;	  er	  zijn	  daarmee	  geen	  financiële	  
belemmeringen	  vormen	  voor	  de	  vorming	  van	  de	  nieuwe	  gemeente	  Vijfheerenlanden.	  

4.12	  Financiële	  aandachtspunten	  

De	  financiële	  analyse	  van	  de	  drie	  gemeenten	  betreft	  een	  momentopname.	  De	  beoogde	  
herindelingsdatum	  is	  1	  januari	  2018.	  Dit	  betekent	  dat	  de	  drie	  gemeenten	  in	  de	  periode	  2015-‐
2017	  nog	  financieel	  zelfstandig	  zijn.	  In	  deze	  periode	  kan	  de	  financiële	  positie	  van	  de	  drie	  
gemeenten	  wijzigen	  ten	  opzichte	  van	  de	  financiële	  positie	  ultimo	  2014.	  Het	  is	  aan	  te	  bevelen	  om	  
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in	  deze	  periode	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  financiële	  positie	  van	  de	  drie	  gemeenten	  nauwgezet	  te	  
monitoren	  en	  hierbij	  met	  name	  de	  impact	  van	  de	  in	  deze	  periode	  door	  de	  drie	  gemeenten	  
aangegane	  en	  nog	  aan	  te	  gane	  verplichtingen	  op	  de	  financiële	  uitgangspositie	  en	  het	  risicoprofiel	  
van	  de	  nieuwe	  gemeente	  op	  1	  januari	  2018	  in	  beeld	  te	  brengen	  en	  hierbij	  ook	  de	  ontwikkeling	  
van	  de	  werkelijke	  resultaten	  en	  het	  risicoprofiel	  van	  de	  lopende	  grondexploitaties	  van	  de	  drie	  
gemeenten	  te	  betrekken.	  

Vanuit	  de	  financiële	  analyse	  worden	  de	  volgende	  aandachtspunten	  ter	  overweging	  meegegeven	  
om	  de	  komende	  tijd	  na	  het	  principebesluit	  van	  de	  Raden	  gezamenlijk	  op	  te	  pakken:	  
• het	  gezamenlijk	  opstellen	  van	  een	  visiedocument	  over	  de	  uitgangspunten	  van	  de	  eventuele	  

nieuwe	  gemeente	  waarin	  de	  beleidsdoelstellingen	  worden	  vastgelegd.	  Deze	  
beleidsdoelstellingen	  zijn	  vervolgens	  het	  kader	  voor	  de	  opzet	  van	  de	  nieuwe	  gemeentelijke	  
organisatie	  en	  begroting	  van	  de	  heringedeelde	  gemeente;	  	  

• nader	  onderzoek	  doen	  naar	  de	  kwaliteitsniveaus	  onderhoud	  kapitaalgoederen	  en	  openbare	  
ruimten;	  voorts	  de	  komende	  periode	  het	  proces	  van	  het	  harmoniseren	  van	  deze	  
kwaliteitsuitgangspunten	  op	  te	  starten	  en	  hierbij	  rekening	  te	  houden	  met	  de	  omvang	  van	  de	  
egalisatievoorzieningen	  bij	  de	  mogelijk	  start	  van	  de	  nieuwe	  gemeente	  op	  1	  januari	  2018;	  

• nader	  onderzoek	  doen	  naar	  de	  opzet	  en	  omvang	  van	  de	  ambtelijke	  organisatie	  van	  de	  nieuwe	  
gemeente	  en	  het	  in	  beeld	  brengen	  van	  de	  mogelijke	  omvang	  van	  de	  frictiekosten	  die	  hierdoor	  
gaan	  ontstaan	  en	  de	  impact	  op	  de	  formatie	  van	  de	  mogelijke	  beëindiging	  van	  het	  GLZ-‐
samenwerkingsverband;	  

• nader	  inzicht	  verschaffen	  in	  de	  mate	  van	  kostendekkendheid	  van	  de	  gemeentelijke	  lasten	  en	  
het	  opstellen	  van	  een	  plan	  van	  aanpak	  voor	  de	  harmonisatie	  van	  de	  gemeentelijke	  lasten	  
gebaseerd	  op	  de	  beleidsdoelstellingen	  van	  de	  nieuwe	  gemeente;	  

• het	  op	  elkaar	  afstemmen	  van	  boekhoudregels	  (afschrijvingstermijnen,	  activeren	  
investeringen	  met	  maatschappelijk	  nut,	  inzet	  kapitaaldekkingsreserves,	  
dividendopbrengsten,	  toerekenen	  rente	  aan	  de	  grondexploitaties	  en	  aan	  de	  reserves	  etc.);	  	  

• het	  op	  elkaar	  afstemmen	  van	  begrotingsuitgangspunten	  (ramingssystematiek	  algemene	  
uitkering,	  inflatiecorrectie	  etc.);	  

• een	  identieke	  methodebepalen	  voor	  risico-‐inventarisatie	  en	  risicokwantificering	  en	  keuze	  
elementen	  van	  de	  weerstandscapaciteit	  harmoniseren;	  

• het	  formuleren	  van	  beleid	  ten	  aanzien	  van	  de	  verbonden	  partijen	  van	  de	  drie	  gemeenten	  en	  
inventariseren	  van	  het	  risicoprofiel	  van	  de	  verbonden	  partijen	  voor	  de	  nieuwe	  gemeente;	  

• het	  inventariseren	  van	  de	  mogelijke	  omvang	  van	  de	  frictiekosten	  die	  verbandhouden	  met	  het	  
uittreden	  van	  één	  of	  meerdere	  gemeenten	  uit	  bestaande	  verbonden	  partijen	  en	  de	  mogelijke	  
omvang	  van	  de	  toetredingskosten	  van	  één	  of	  meerdere	  gemeenten	  bij	  nieuwe	  verbonden	  
partijen.	  Het	  is	  hierbij	  van	  belang	  om	  verschillende	  scenario’s	  te	  ontwikkelen	  die	  afgestemd	  
zijn	  op	  de	  beleidsuitgangspunten	  van	  de	  nieuwe	  gemeente	  om	  de	  totale	  omvang	  van	  deze	  
frictie-‐	  en	  toetredingskosten	  zo	  laag	  mogelijk	  te	  houden.	  
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5.	  Provincies	  vergeleken	  

5.1	  Inleiding	  

Teneinde	  duidelijkheid	  te	  verkrijgen	  over	  de	  vraag	  welke	  provincie	  vanuit	  de	  eigen	  provinciale	  
beleidsdoelstellingen	  en	  –middelen	  een	  gemeente	  Vijfheerenlanden	  in	  de	  toekomst	  het	  best	  kan	  
faciliteren	  en	  ondersteunen	  is	  onderzoek	  verricht	  naar	  de	  bestuurlijke	  agenda’s	  van	  de	  
betrokken	  provincies	  Utrecht	  en	  Zuid-‐Holland.	  	  

In	  bijlage	  5	  en	  6	  van	  het	  bijlagenboek	  bij	  deze	  rapportage	  zijn	  uitgebreide	  overzicht	  opgenomen	  
waarin	  de	  visies	  van	  de	  twee	  provincies	  staan	  weergegeven	  (voorafgegaan	  door	  een	  korte	  
samenvatting	  in	  één	  overzicht	  ervan).	  De	  vergelijking	  tussen	  de	  beide	  provincies	  is	  gericht	  op	  een	  
aantal	  beleidsonderwerpen,	  namelijk:	  financieel	  beleid,	  planologisch	  beleid,	  economisch	  beleid,	  
verkeersbeleid,	  toerismebeleid,	  landschapsbeleid,	  agrarisch	  beleid	  en	  cultuureducatie.	  Tevens	  
wordt	  in	  dit	  hoofdstuk	  aandacht	  besteed	  aan	  het	  provinciaal	  beleid	  op	  een	  aantal	  onderwerpen	  
die	  een	  buitengewone	  aandacht	  van	  de	  gemeente	  Vijfheerenlanden	  hebben.	  Dit	  zijn	  het	  
kernenbeleid	  (leefbare,	  vitale	  kernen),	  de	  lastendruk,	  economische	  ontwikkeling	  en	  het	  agrarisch	  
beleid.	  	  

Voordat	  in	  respectievelijk	  paragraaf	  5.3	  en	  5.4	  een	  beschrijving	  van	  het	  beleid	  van	  de	  beide	  
provincies	  wordt	  gegeven	  wordt	  in	  paragraaf	  5.2	  eerst	  stilgestaan	  bij	  de	  oriëntatie	  van	  inwoners	  
en	  bedrijven.	  Dit	  was	  één	  van	  de	  specifiek	  in	  beeld	  te	  brengen	  onderwerpen,	  waarvoor	  andere	  
bronnen	  zijn	  gehanteerd	  dan	  die	  van	  de	  provincies	  zelf.	  

5.2	  Oriëntatie	  inwoners	  en	  bedrijven	  

In	  het	  beleidskader	  Herindeling	  BZK	  valt	  te	  lezen	  dat	  het	  voor	  een	  mogelijke	  herindeling	  van	  
betekenis	  is	  dat	  de	  nieuwe	  gemeente	  een	  interne	  samenhang	  kent,	  die	  identiteit	  geeft	  aan	  de	  
nieuwe	  bestuurlijke	  eenheid	  zonder	  het	  belang	  van	  dorpen	  en	  kernen	  te	  miskennen.	  De	  aard	  van	  
interne	  samenhang	  van	  de	  nieuw	  te	  vormen	  gemeente	  kan	  verschillende	  uitingsvormen	  hebben:	  
cultureel,	  sociaal,	  economisch,	  geografisch,	  enzovoort.	  	  

De	  Vijfheerenlanden	  
Zederik,	  Leerdam	  en	  Zederik	  vormen	  vanuit	  historisch	  perspectief	  de	  regio	  Vijfheerenlanden.	  De	  
Vijfheerenlanden	  bestaan	  al	  ruim	  700	  jaar.	  De	  bindende	  factor	  in	  dit	  gebied	  was	  de	  gezamenlijke	  
‘strijd’	  tegen	  het	  water.	  Het	  gebied	  dankt	  zijn	  naam	  aan	  de	  heren	  van	  Arkel,	  Ter	  Leede,	  Hagestein,	  
Everdingen	  en	  Vianen,	  die	  in	  1284	  gezamenlijk	  maatregelen	  namen	  tegen	  de	  wateroverlast	  
vanuit	  de	  Gelderse	  Betuwe.	  De	  historische	  betekenis	  is	  nog	  steeds	  terug	  te	  zien	  in	  monumenten,	  
kasteeloverblijfselen	  en	  gebruiken.	  Zo	  vieren	  Ameide	  en	  Vianen	  als	  eerbetoon	  daaraan	  jaarlijks	  
hun	  Paardenmarkt,	  die	  terug	  te	  voeren	  is	  op	  het	  verkrijgen	  van	  stadsrechten.	  De	  grenzen	  van	  het	  
gebied	  worden	  aan	  drie	  zijden	  gevormd	  door	  water(linies):	  de	  Lek	  in	  het	  noorden,	  de	  Linge	  in	  het	  
zuiden	  en	  ,	  de	  Diefdijk`	  (deel	  van	  de	  Hollandse	  Waterlinie)	  in	  het	  oosten38.	  	  

Het	  historisch	  perspectief	  legt	  de	  basis	  voor	  de	  identiteit39	  van	  de	  Vijfheerenlanden.	  Uit	  
gesprekken	  die	  in	  Vianen	  zijn	  gevoerd	  met	  inwoners	  en	  een	  gehouden	  enquête	  in	  het	  kader	  van	  
de	  strategische	  verkenning	  blijkt	  dat	  de	  betrokken	  inwoners	  de	  meeste	  overeenkomsten	  zien	  
met	  de	  regio	  Vijfheerenlanden	  als	  het	  gaat	  om	  historische	  en	  landschappelijke	  waarde,	  toerisme,	  
vitaliteit	  en	  dynamiek	  en	  wonen.	  Voor	  wat	  betreft	  de	  economie	  zien	  zij	  de	  meeste	  
overeenkomsten	  met	  de	  Lekstroom	  regio.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38	  Wikipedia	  
39	  (Afgeleid	  van	  ‘bouwen	  aan	  organisatie	  Identiteit’,	  Tibor	  van	  Bekkum,	  2013)	  Identiteit	  gaat	  over	  het	  
kernprofiel	  van	  de	  nieuwe	  gemeente.	  Het	  is	  een	  subjectief	  begrip	  dat	  bestaat	  uit	  meerdere	  aspecten,	  zoals	  
imago	  en	  cultuur.	  Identiteit	  vormt	  de	  basis	  voor	  het	  handelen	  en	  denken.	  Overigens	  zullen	  ook	  binnen	  een	  
gemeenschap	  zullen	  verschillen	  merkbaar	  zijn:	  in	  Ameide	  heerst	  bijvoorbeeld	  een	  andere	  cultuur	  dan	  in	  
Everdingen.	  
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De	  drie	  gemeenten	  zijn	  verbonden	  door	  historie	  en	  natuurschoon.	  Qua	  eigenheid	  zijn	  ze	  
complementair.	  Iedere	  gemeente	  voegt	  wat	  toe	  aan	  de	  beide	  andere.	  Zederik	  is	  te	  typeren	  als	  een	  
landelijke,	  welvarende	  gemeente,	  met	  een	  benedengemiddeld	  opleidingsniveau	  van	  de	  bevolking.	  
Leerdam	  heeft	  een	  wat	  meer	  stedelijk	  karakter	  met	  name	  doordat	  er	  al	  vroegtijdig	  industrie	  was	  
gevestigd.	  Het	  welvaartsniveau	  is	  er	  het	  laagst	  van	  de	  drie.	  Vianen	  is	  een	  sub	  urbane	  gemeente.	  
Veel	  inwoners	  werken	  in	  het	  stadsgewest	  Utrecht,	  al	  kent	  Vianen	  ook	  zelf	  veel	  bedrijvigheid,	  met	  
name	  langs	  de	  A2	  en	  A27.	  De	  gemeente	  Vianen	  kent	  een	  relatief	  hoge	  werkgelegenheidsfunctie.	  	  

Oriëntatie	  van	  de	  inwoners	  
In	  deze	  paragraaf	  willen	  we	  de	  zogenaamde	  leeflijnen	  inzichtelijk	  maken.	  Hoe	  bewegen	  de	  
inwoners	  van	  de	  betrokken	  gemeenten	  zich?	  Inzicht	  in	  deze	  bewegingen	  biedt	  met	  name	  
aanknopingspunten	  als	  het	  gaat	  om	  de	  afstemming	  met	  partners	  over	  voorzieningen.	  
Bewegingen	  laten	  zich	  tenslotte	  niet	  beïnvloeden	  door	  gemeente-‐	  of	  provinciegrenzen.	  

In	  overleg	  met	  de	  gemeenten	  is	  een	  aanzienlijk	  deel	  van	  de	  informatie	  in	  deze	  paragraaf	  
gebaseerd	  op	  relatiepatronen	  die	  in	  kaart	  zijn	  gebracht	  ten	  behoeve	  van	  de	  QuickScan	  die	  in	  
opdracht	  van	  de	  provincie	  Zuid-‐Holland	  over	  de	  Alblasserwaard-‐Vijfheerenlanden	  is	  opgesteld.40	  	  

In	  navolgende	  tabel	  staat	  per	  gemeente	  de	  top	  3	  uitgaande	  pendel	  (naar	  gemeente)	  van	  de	  
beroepsbevolking.	  Utrecht	  staat	  bij	  alle	  drie	  gemeenten	  op	  nummer	  1	  en	  is	  ook	  komen	  de	  
Vijfheerenlanden-‐gemeenten	  in	  elkaars	  top-‐3	  voor.	  

	   Zederik	   %	   Leerdam	   %	   Vianen	   %	  
1	   Utrecht	   9,7	   Utrecht	   6,8	   Utrecht	   19,7	  
2	   Gorinchem	   7,8	   Gorinchem	   6,6	   Nieuwegein	   10,1	  
3	   Vianen	   6,1	   Lingewaal	   4,7	   Leerdam	   2,7	  
Bron:	  Bureau	  Louter	  

Als	  deze	  pendelstomen	  (naar	  gemeenten)	  meer	  naar	  gebieden/regio’s	  worden	  omgezet	  kan	  de	  
volgende	  tabel	  worden	  opgemaakt.	  Deze	  tabel	  laat	  een	  duidelijke	  verbinding	  met	  het	  stadsgewest	  
Utrecht	  zien.	  

	  
in	  %	  

Eigen	  
gemeente	  

Stadsgewest	  
Utrecht	  

Gorinchem/	  
Waalwijk	  e.o.	  

Stadsgewest	  
Rotterdam	  

Drechtsteden	   Overig	  

Zederik	   38,3	   22,1	   21,9	   2,2	   3,3	   12,3	  
Leerdam	   45,5	   18,3	   15,5	   2,9	   2,8	   17,9	  
Vianen	   33,7	   40,4	   6,9	   1,0	   0,2	   17,8	  
Bron:	  Bureau	  Louter	  

Wat	  betreft	  relatiepatronen	  van	  de	  drie	  gemeenten	  in	  Vijfheerenlanden	  laat	  de	  aangehaalde	  
Quick	  scan	  zien	  dat	  er	  vrij	  intensieve	  relaties	  bestaan	  tussen	  Vianen,	  Leerdam	  en	  Zederik	  
onderling.	  Zowel	  bij	  Vianen	  als	  Zederik	  staan	  de	  andere	  twee	  gemeenten	  in	  de	  top	  3	  en	  bij	  
Leerdam	  nog	  altijd	  in	  de	  top	  5.	  Uiteraard	  bestaan	  er	  vanuit	  Vianen	  ook	  sterke	  relaties	  met	  
Nieuwegein	  en	  Culemborg,	  vanuit	  Zederik	  met	  name	  met	  Gorinchem	  en	  vanuit	  Leerdam	  met	  
Lingewaal.	  	  

Ten	  aanzien	  van	  het	  gebruik	  van	  voorzieningen	  valt	  te	  zien	  dat	  de	  inwoners	  van	  Vianen	  en	  
Leerdam	  voor	  het	  gebruik	  van	  voorzieningen,	  zoals	  dagelijkse	  boodschappen,	  in	  hoofdzaak	  
georiënteerd	  zijn	  op	  de	  eigen	  hoofdkern	  (Vianen	  respectievelijk	  Leerdam).	  In	  Zederik	  ligt	  dat	  iets	  
complexer.	  In	  de	  drie	  grote	  kernen	  van	  Zederik	  (Meerkerk,	  Ameide	  en	  Lexmond)	  doen	  de	  
inwoners	  in	  grote	  mate	  in	  hun	  eigen	  plaats	  de	  dagelijkse	  boodschappen.	  De	  inwoners	  van	  
Lexmond	  daarnaast	  ook	  in	  Vianen.	  De	  inwoners	  van	  de	  kleinere	  kernen	  Hei-‐	  en	  Boeicop,	  
Leerbroek	  en	  Nieuwland	  doen	  hun	  dagelijkse	  boodschappen	  behalve	  in	  Zederik	  ook	  in	  Leerdam,	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
40	  Think	  Public	  Advies	  en	  Bureau	  Louter,	  Quick-‐Scan	  Regionale	  effecten	  bestuurlijke	  heroriëntatie	  
Alblasserwaard-‐Vijfheerenlanden,	  maart	  2015	  
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die	  van	  Hei-‐	  en	  Boeicop	  daarnaast	  ook	  in	  Vianen.	  Sommige	  inwoners	  van	  Meerkerk,	  Leerbroek	  en	  
Nieuwland	  doen	  daarnaast	  ook	  hun	  dagelijkse	  boodschappen	  in	  Gorinchem	  en	  Leerdam.41	  

De	  relatie	  van	  de	  gemeenten	  met	  de	  omgeving	  
Een	  andere	  interessante	  vergelijking	  betreft	  het	  “belang”	  van	  één	  van	  de	  drie	  Vijfheerenlanden-‐
gemeenten	  voor	  andere	  gemeenten.	  Het	  belang	  is	  in	  de	  analyse	  opgebouwd	  uit	  een	  15-‐tal	  
verschillende	  relatiepatronen,	  gegroepeerd	  rond	  pendel,	  migratie	  en	  voorzieningenstromen.	  In	  
onderstaande	  tabel	  is	  deze	  gegeven,	  gerubriceerd	  naar	  ‘inkomend’	  en	  ‘uitgaand’.	  Deze	  tabel	  laat	  
door	  de	  scores	  zien	  dat	  het	  onderlinge	  belang	  van	  de	  drie	  gemeenten	  groot	  is.	  	  

	   Belang	  van	  Zederik	   Belang	  van	  Leerdam	   Belang	  van	  Vianen	  
	   Naar	  Zederik	  

vanuit	  	  
Uit	  Zederik	  
inkomend	  in	  

Naar	  Leerdam	  
vanuit	  	  

Uit	  Leerdam	  
inkomend	  in	  

Naar	  Vianen	  
vanuit	  

Uit	  Vianen	  
inkomend	  in	  

1	   Giessenlanden	   Vianen	   Lingewaal	   Lingewaal	   Zederik	   Zederik	  
2	   Leerdam	   Leerdam	   Zederik	   Zederik	   Leerdam	   Culemborg	  
3	   Vianen	   Molenwaard	   Geldermalsen	   Gorinchem	   Culemborg	   Leerdam	  
4	   Molenwaard	   Giessenlanden	   Vianen	   Vianen	   Nieuwegein	   Nieuwegein	  
Bron:	  Bureau	  Louter	  

In	  het	  volgende	  overzicht	  is	  op	  basis	  van	  de	  belangen	  voor	  de	  te	  vormen	  gemeente	  
Vijfheerenlanden	  een	  top	  vijf	  opgesteld	  van	  zowel	  het	  belang	  van	  andere	  gemeenten	  voor	  
Vijfheerenlanden	  als	  andersom:	  het	  belang	  van	  Vijfheerenlanden	  voor	  andere	  gemeenten.	  Deze	  
tabel	  laat	  eigenlijk	  twee	  zaken	  zien.	  Het	  belang	  van	  andere	  gemeenten	  voor	  Vijfheerenlanden	  ligt	  
in	  sterkere	  mate	  in	  de	  Utrechtse	  regio.	  Anderzijds	  laat	  de	  rechterkant	  van	  de	  tabel	  het	  belang	  van	  
Vijfheerenlanden	  voor	  de	  omliggende	  gemeente	  zien,	  waarbij	  met	  name	  het	  belang	  van	  
Vijfheerenlanden	  voor	  Lingewaal	  groot	  is.	  	  

	   Belang	  van	  andere	  gemeenten	  voor	  5HL	   Belang	  5HL	  voor	  andere	  gemeenten	  
	   Stromen	  naar	  5HL	  uit	   Stromen	  uit	  5HL	  naar	   Naar	  5HL	  vanuit	   Uit	  5HL	  inkomend	  in	  
	   gem.	   %	   gem.	   %	   gem.	   %	   gem.	   %	  
1	   Utrecht	   10,1	   Utrecht	   16,

3	  
Lingewaal	   32,

4	  
Lingewaal	   20,6	  

2	   Lingewaal	   7,9	   Nieuwegein	   9,4	   Giessenlanden	   16,
0	  

Gorinchem	   11,7	  

3	   Nieuwegein	   7,2	   Gorinchem	   7,8	   Geldermalsen	   7,9	   Culemborg	   8,8	  
4	   Geldermalsen	   5,4	   Lingewaal	   5,0	   Molenwaard	   6,1	   Giessenlanden	   7,9	  
5	   Giessenlanden	   5,4	   Culemborg	   3,8	   Gorinchem	   5,4	   Nieuwegein	   6,4	  
Bron:	  Bureau	  Louter	  

Gerichtheid	  op	  beide	  provincies	  
In	  het	  onderzoek	  is	  ook	  bekeken	  op	  welke	  provincie	  de	  betreffende	  gemeenten	  nadrukkelijk	  zijn	  
gericht.	  Daarvoor	  is	  gekeken	  naar	  de	  inkomende	  en	  uitgaande	  stromen	  (pendel,	  verhuizingen	  en	  
verplaatsingen).	  	  

In	  navolgende	  tabel	  zijn	  de	  relatiepatronen	  van	  de	  drie	  gemeenten	  en	  van	  Vijfheerenlanden	  voor	  
de	  beide	  provincies	  opgenomen.	  	  

	   Zederik	   Leerdam	   Vianen	   Vijfheerenlanden	  
Naar	  gemeente	  (%)	  
Utrecht	   23,7	   16,7	   47,5	   31,0	  
Zuid-‐Holland	   52,9	   34,0	   25,4	   27,1	  
Overig	   23,4	   49,3	   27,1	   41,9	  
Vanuit	  gemeente	  (%)	  
Utrecht	   34,2	   22,1	   56,0	   39,0	  
Zuid-‐Holland	   44,4	   32,5	   14,1	   23,4	  
Overig	   21,4	   45,4	   29,9	   37,6	  
Bron:	  Bureau	  Louter/ThinkPublic	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
41	  Strategische	  verkenning	  bestuurlijke	  toekomst	  gemeente	  Zederik,	  2014,	  pagina	  72.	  
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De	  tabel	  laat	  zien	  dat	  de	  relatiepatronen	  naar	  Utrecht	  voor	  Vijfheerenlanden	  als	  totaal	  het	  sterkst	  
zijn	  en	  dat	  dit	  meer	  geldt	  voor	  de	  uitgaande	  stromen	  dan	  voor	  de	  inkomende	  stromen.	  Ook	  laat	  
de	  tabel	  in	  de	  categorie	  Overig	  zien	  dat	  de	  gemeenten	  niet	  alleen	  op	  een	  kruispunt	  van	  snelwegen	  
ligt,	  maar	  ook	  centraal	  op	  een	  kruispunt	  van	  vier	  provincies.	  Met	  name	  Leerdam	  heeft	  ook	  sterke	  
relaties	  met	  Gelderland.	  

	  
Analyse	  oriëntatie	  en	  relatiepatronen	  	  
	  
Het	  historisch	  perspectief	  legt	  de	  basis	  voor	  de	  identiteit	  van	  de	  Vijfheerenlanden.	  Wat	  betreft	  
relatiepatronen	  van	  de	  drie	  gemeenten	  bestaan	  er	  vrij	  intensieve	  relaties	  tussen	  Vianen,	  
Leerdam	  en	  Zederik.	  Het	  onderlinge	  belang	  van	  de	  drie	  gemeenten	  is	  daarmee	  groot.	  Leerdam	  
en	  Zederik	  zijn	  gericht	  op	  de	  provincie	  Zuid	  Holland.	  Vianen	  op	  Utrecht.	  Het	  belang	  van	  andere	  
gemeenten	  voor	  Vijfheerenlanden	  ligt	  overall	  meer	  in	  de	  Utrechtse	  regio.	  De	  relatiepatronen	  
naar	  Utrecht	  zijn	  voor	  Vijfheerenlanden	  als	  totaal	  het	  sterkst	  zijn	  en	  dit	  geldt	  meer	  voor	  de	  
uitgaande	  stromen	  dan	  voor	  de	  inkomende	  stromen.	  
Deze	  relatiepatronen	  en	  belangen	  zijn	  voor	  een	  deel	  vanuit	  de	  historie	  en	  fysieke	  kenmerken	  
ontstaat	  en	  zullen	  ook	  blijven	  bestaan.	  Geconstateerd	  wordt	  dat	  voor	  Vijfheerenlanden	  de	  
relatiepatronen	  als	  geheel	  sterker	  zijn	  naar	  de	  Utrechtse	  regio.	  Bestaande	  patronen	  zullen	  
overigens	  naar	  verwachting	  niet	  worden	  beïnvloed	  door	  een	  keus	  voor	  één	  gemeente	  in	  welke	  
provincie	  dan	  ook.	  	  
	  
De	  analyse	  van	  de	  oriëntatie	  en	  relatiepatronen	  van	  inwoners	  en	  bedrijven	  in	  de	  gemeenten	  
Zederik,	  Leerdam	  en	  Vianen	  laten	  een	  sterkere	  verbinding	  zien	  met	  de	  Utrechtse	  regio	  en	  geven	  
geen	  belemmeringen	  voor	  de	  vorming	  van	  de	  nieuwe	  gemeente	  Vijfheerenlanden.	  
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5.3	  Provincie	  Utrecht	  

De	  provincie	  Utrecht	  omvat	  in	  2015	  26	  gemeenten,	  waarvan	  Vianen	  de	  enige	  ten	  zuiden	  van	  de	  
Lek	  is.	  

	  

Visie	  
De	  visie	  van	  de	  provincie	  is	  te	  vinden	  in	  het	  nieuwe	  coalitieakkoord	  ‘In	  Verbinding!’.	  De	  provincie	  
Utrecht	  streeft	  naar	  een	  sterke	  regio	  met	  een	  aantrekkelijke	  leefomgeving	  en	  een	  goed	  
vestigingsklimaat.	  De	  provincie	  Utrecht	  is	  in	  2014	  door	  de	  Europese	  Commissie	  uitgeroepen	  tot	  
de	  meest	  competitieve	  regio	  van	  Europa.	  Om	  deze	  positie	  te	  behouden	  moeten	  de	  
vestigingsfactoren	  sterk	  en	  kwalitatief	  hoogwaardig	  zijn.	  Samen	  met	  gemeenten,	  bedrijven	  en	  
maatschappelijke	  partners	  zet	  de	  provincie	  in	  op	  versterking	  van	  het	  merk	  ‘Utrecht’.	  Het	  profiel	  
van	  Utrecht	  is	  Groen,	  Gezond	  en	  Slim.	  De	  provincie	  investeert	  in	  kennisinstellingen,	  creatieve-‐	  en	  
maakindustrie.	  Ook	  de	  vrijetijdseconomie	  is	  een	  sector	  van	  belang.	  De	  kansen	  van	  (V)MBO-‐ers	  
hebben	  de	  komende	  bestuursperiode	  extra	  aandacht.	  	  

De	  provincie	  wil	  met	  het	  ruimtelijk	  beleid	  de	  kwaliteit	  van	  de	  stad	  en	  het	  landelijk	  gebied	  hoog	  
houden	  en	  versterken.	  De	  provincie	  zet	  sterk	  in	  op	  hergebruik,	  transformatie,	  ontwikkeling	  van	  
wonen	  met	  name	  in	  bestaand	  stedelijk	  gebied.	  Het	  beleefbare	  landschap	  is	  een	  belangrijke	  pijler	  
voor	  de	  aantrekkelijkheid	  van	  de	  regio.	  Het	  ruimtelijk	  beleid	  is	  gericht	  op	  behoud	  van	  de	  
kernkwaliteiten	  van	  het	  landschap	  en	  ondersteunt	  het	  rendabel	  houden	  van	  de	  landbouw.	  Het	  
recreatiebeleid	  is	  primair	  gericht	  op	  het	  behouden	  en	  versterken	  van	  het	  Recreatief	  
Hoofdnetwerk,	  met	  als	  belangrijke	  onderdelen	  de	  routestructuren	  voor	  wandelen,	  fietsen	  en	  
varen.	  	  

Cultuur	  en	  erfgoed	  dragen	  volgens	  de	  provincie	  bij	  aan	  verbinding	  tussen	  mensen,	  aan	  
(inter)nationale	  naamsbekendheid	  van	  de	  provincie	  en	  aan	  werkgelegenheid.	  Zeker	  voor	  een	  
topregio	  met	  kennis-‐	  en	  creatieve	  industrie	  als	  pijlers	  zijn	  ze	  belangrijk.	  Daarom	  wil	  de	  provincie	  
een	  waardevolle	  culturele	  omgeving	  behouden	  en	  versterken,	  zorgen	  voor	  goed	  onderhouden	  en	  
beleefbaar	  erfgoed	  en	  een	  hoogwaardige	  culturele	  basisinfrastructuur	  ontwikkelen.	  	  

De	  provincie	  gaat	  voor	  een	  mobiliteitsnetwerk	  dat	  mensen	  en	  goederen	  snel	  op	  hun	  bestemming	  
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brengt,	  maar	  dat	  ook	  dienstbaar	  is	  aan	  de	  maatschappelijke	  behoeftes	  als	  duurzame	  welvaart,	  
leefbaarheid	  en	  welzijn.	  Ten	  aanzien	  van	  fietsers	  gaat	  de	  provincie	  voor	  veilige,	  vlotte	  en	  
comfortabele	  fietsverbindingen	  naar	  stations,	  scholen	  en	  werklocaties.	  De	  provincie	  voorziet	  
geen	  geheel	  nieuwe	  provinciale-‐	  of	  rijkswegen,	  met	  uitzondering	  van	  een	  enkele	  omlegging	  of	  
noodzakelijke	  verbinding.	  Ingezet	  wordt	  op	  het	  beter	  benutten	  van	  infrastructuur	  en	  goede	  
doorstroming	  op	  de	  aansluitingen	  met	  het	  rijkswegennet	  (kan	  ook	  bereikt	  worden	  door	  
verkeers-‐	  en	  mobiliteitsmanagement).	  	  

Ten	  aanzien	  van	  duurzaamheid	  vervult	  de	  provincie	  een	  aanjaagrol	  voor	  de	  implementatie	  van	  
duurzame	  ontwikkeling.	  De	  provincie	  richt	  zich	  op	  energiebesparing,	  duurzame	  energie	  
opwekking	  en	  kennisdeling.	  	  

In	  bijlage	  5	  is	  het	  beleid	  van	  de	  provincie	  Utrecht	  op	  verschillende	  onderwerpen	  en	  thema’s	  
nader	  uitgewerkt	  en	  vergeleken	  met	  het	  beleid	  van	  de	  drie	  gemeenten.	  Een	  aantal	  specifieke	  
dossiers	  belichten	  we	  hierna	  kort	  voordat	  we	  conclusies	  trekken	  uit	  deze	  vergelijking.	  

Relevante	  dossiers	  
De	  verbreding	  van	  de	  rijkswegen	  is	  aangemerks	  als	  relevant	  dossier.	  De	  provincie	  Utrecht	  heeft	  
aangegeven	  mee	  te	  werken	  met	  de	  verbreding	  van	  Rijkswegen	  omdat	  het	  in	  het	  belang	  van	  
Utrecht	  is	  dat	  optimaal	  gebruik	  kan	  worden	  gemaakt	  van	  het	  rijkswegennet.	  Relevant	  project	  is	  
de	  verbreding	  van	  de	  A27	  Houten-‐Hooipolder.	  Hier	  speelt	  een	  mogelijk	  nieuwe	  fietsbrug	  over	  de	  
Lek	  (langs	  de	  A27)	  met	  aanlanding	  in	  Vianen	  en	  Nieuwegein.	  Naast	  de	  brug	  is	  de	  ruimtelijk	  
kwaliteit	  van	  de	  brug	  en	  omgeving	  rond	  de	  weg	  die	  naar	  Vianen	  toe	  wordt	  verbreed	  voor	  de	  
provincie	  van	  belang.	  De	  provincie	  pleit	  ook	  actief	  voor	  de	  aanleg	  van	  een	  spoorlijn	  tussen	  Breda	  
en	  Almere.	  Deze	  lijn	  (waar	  al	  enige	  tijd	  sprake	  van	  is)	  zou	  het	  gebied	  nog	  verder	  kunnen	  
ontsluiten.	  	  

De	  provincie	  Utrecht	  wordt,	  zo	  blijkt	  uit	  gesprekken	  met	  de	  gemeenten,	  aantrekkelijk	  gevonden	  
vanwege	  de	  economische	  potentie.	  De	  provincie	  Utrecht	  is	  in	  2014	  door	  de	  Europese	  Commissie	  
voor	  de	  tweede	  keer	  op	  rij	  uitgeroepen	  tot	  de	  meest	  competitieve	  regio	  van	  Europa.	  	  

De	  economische	  groei	  van	  de	  provincie	  Utrecht	  ligt	  boven	  het	  Nederlands	  gemiddelde:	  groeide	  de	  
economie	  in	  Nederland	  met	  0,9%	  ten	  opzichte	  van	  2014,	  in	  Utrecht	  groeide	  de	  regionale	  
economie	  met	  1,7%.	  Dat	  blijkt	  uit	  groeicijfers	  van	  het	  CBS.42	  

Binnen	  de	  provincie	  Utrecht	  wordt	  samengewerkt	  in	  de	  Economic	  Board	  Utrecht	  (EBU).	  De	  EBU	  
is	  opgericht	  door	  overheden,	  bedrijfsleven	  en	  kennisinstellingen	  in	  de	  provincie	  Utrecht	  en	  de	  
gemeente	  Hilversum.	  De	  Board	  bestaat	  uit	  ondernemers,	  bestuurders	  en	  wetenschappers	  die	  
samen	  de	  strategie	  voor	  de	  economische	  groei	  van	  de	  regio	  opgesteld	  hebben.	  De	  EBU	  stimuleert	  
innovatie	  en	  samenwerking	  tussen	  bedrijven,	  kennisinstellingen	  en	  overheden.	  Het	  doel	  is	  uit	  te	  
groeien	  tot	  de	  meest	  leefbare	  economie	  van	  Europa,	  oftewel	  groen,	  gezond	  en	  slim.	  De	  basis	  is	  
aanwezig.	  De	  regio	  Utrecht	  is	  volgens	  de	  EBU	  al	  decennia	  lang	  een	  succesvolle	  en	  aantrekkelijke	  
regio,	  door	  de	  centrale	  ligging,	  slimme	  ondernemers,	  goed	  opgeleide	  bevolking,	  veel	  groen	  en	  
prachtige	  historische	  steden	  en	  dorpen.	  	  
De	  EBU	  vertaalt	  maatschappelijke	  opgaven	  naar	  economische	  kansen.	  Hiermee	  wordt	  nieuwe	  
bedrijvigheid	  gegenereerd	  en	  worden	  oplossingen	  gevonden	  voor	  maatschappelijke	  
vraagstukken	  (bijvoorbeeld	  Nul	  op	  de	  meter,	  Wonen	  zonder	  Zorgen,	  Healthy	  Urban	  Living,	  
Human	  Capital	  Agenda).	  Vraag	  die	  relevant	  is	  in	  het	  kader	  van	  dit	  haalbaarheidsonderzoek	  is	  of	  
de	  nieuwe	  gemeente	  onderdeel	  moet	  zijn	  van	  de	  provincie	  Utrecht	  om	  van	  dit	  succes	  te	  kunnen	  
profiteren.	  De	  vertegenwoordiger	  van	  de	  EBU	  geeft	  tijdens	  het	  interview	  in	  het	  kader	  van	  het	  
haalbaarheidsonderzoek	  aan	  dat	  het	  niet	  voorwaardelijk	  is	  tot	  de	  provincie	  Utrecht	  te	  behoren	  
om	  deelgenoot	  te	  kunnen	  zijn	  van	  het	  succes	  van	  de	  EBU.	  Het	  helpt	  wel.	  Bestuurders	  ontmoeten	  
elkaar	  in	  meerdere	  verbanden	  (Veiligheidsregio,	  portefeuillehouders	  overleggen)	  en	  bouwen	  met	  
elkaar	  een	  netwerk	  op.	  De	  nieuwe	  gemeente	  Vijfheerenlanden	  kan	  gemakkelijker	  bij	  dit	  netwerk	  
aansluiten	  als	  het	  onderdeel	  is	  van	  de	  provincie	  Utrecht.	  Dit	  standpunt	  wordt	  bevestigd	  door	  de	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
42	  http://statline.cbs.nl/Statweb/publication	  
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geïnterviewde	  vertegenwoordiging	  van	  de	  geïnterviewde	  Utrechtse	  gemeenten.	  Zo	  kan	  de	  
nieuwe	  gemeente	  ook	  makkelijker	  aansluiten	  bij	  de	  U-‐10.	  U-‐10	  is	  een	  samenwerkingsverband	  
waarin	  tien	  Utrechtse	  gemeenten	  de	  krachten	  bundelen.	  Deelname	  is	  niet	  vrijblijvend.	  Op	  basis	  
van	  draagkracht	  wordt	  een	  bijdrage	  verwacht.	  Deelname	  is	  gericht	  op	  het	  genereren	  van	  energie	  
en	  meerwaarde.	  Er	  ligt	  geen	  vaste	  structuur	  ten	  grondslag	  aan	  de	  samenwerking.	  	  

De	  provincie	  biedt	  diverse	  mogelijkheden	  waar	  de	  gemeente	  gebruik	  van	  kan	  maken.	  De	  nieuwe	  
gemeenten	  kan	  gebruik	  maken	  van	  de	  netwerken,	  kennis	  en	  financiële	  middelen	  van	  de	  
provincie.	  Hier	  wordt	  een	  actieve	  houding	  in	  verwacht	  er	  zijn	  diverse	  manieren	  om	  samen	  te	  
sturen.	  De	  opstelling	  van	  de	  Ruimtelijke	  Agenda	  en	  het	  Cultuurpact	  zijn	  hier	  voorbeelden	  van	  (zie	  
mate	  van	  invloed).	  De	  provincie	  biedt	  diverse	  subsidiemogelijkheden,	  bijvoorbeeld	  voor	  de	  
restauratie	  van	  monumenten	  (Parelfonds),	  projecten	  van	  samenwerkingsverbanden	  van	  
culturele	  en/of	  cultuurhistorische	  instellingen	  en	  onderzoek	  naar	  ruimtelijke	  kwaliteiten.	  Ten	  
aanzien	  van	  verkeer	  zijn	  er	  subsidies	  voor	  lokaal	  maatwerk	  en	  verkeersprojecten	  die	  bijdragen	  
aan	  provinciale	  beleidsdoelstellingen	  (bijvoorbeeld	  subsidies	  voor	  busstations,	  fietsenstallingen	  
bij	  bushaltes	  en	  P+R/carpoolvoorzieningen).	  Er	  zijn	  diverse	  handreikingen	  beschikbaar	  om	  de	  
gemeenten	  te	  helpen	  initiatieven	  binnen	  de	  beleidskaders	  van	  de	  provincie	  Utrecht	  te	  realiseren.	  
Denk	  hierbij	  aan	  de	  Handreiking	  Inpassing	  Duurzame	  Energie,	  Nieuwe	  Stallen	  met	  Kwaliteit,	  een	  
webpagina	  met	  praktische	  handvatten	  voor	  veehouders,	  Handreiking	  ruimte	  voor	  ruimte	  en	  
andere	  vormen	  van	  functiewijziging.	  	  

De	  provincie	  biedt	  in	  het	  kader	  van	  gebiedsontwikkelingen	  mogelijkheden	  gebruik	  te	  maken	  van	  
procesgeld	  (bijvoorbeeld	  gebiedsverkenningen,	  haalbaarheidsstudies)	  en	  concreet	  
investeringsgeld.	  Qua	  toerisme	  kan	  de	  nieuwe	  gemeente	  gebruik	  maken	  van	  regionale	  routes,	  het	  
knooppuntensysteem	  en	  het	  beleid	  om	  het	  RHN	  te	  versterken	  en	  bewaken.	  Verder	  zijn	  er	  diverse	  
ondersteuningstrajecten	  zoals	  de	  leidraad	  Duurzame	  Gebiedsontwikkeling,	  de	  wasstraat	  
duurzaamheid	  (maatwerkadviezen	  over	  verduurzaming	  van	  woningen),	  de	  beschikbaarheid	  van	  
geografische	  informatie	  op	  het	  gebied	  van	  milieu	  et	  cetera.	  

Kernenbeleid	  
Kernenbeleid	  is	  in	  het	  nieuwe	  Coalitieakkoord	  weer	  een	  speerpunt	  van	  de	  provincie.	  In	  het	  
coalitieakkoord	  staat	  de	  lezen	  dat	  de	  provincie	  de	  leefbaarheid	  en	  regionale	  economie	  van	  het	  
landelijk	  gebied	  inclusief	  die	  van	  de	  kleine	  kernen	  stimuleert.	  Dit	  doet	  zij	  programmatisch,	  door	  
in	  de	  Agenda	  Vitaal	  Platteland	  het	  thema	  leefbaarheid	  te	  verbreden	  met	  kleine	  kernen.	  Daarbij	  
besteedt	  de	  provincie	  aandacht	  aan	  vraaggericht	  openbaar	  vervoer,	  voorzieningen	  (waaronder	  
snel	  internet)	  en	  economie.	  Randvoorwaarde	  voor	  de	  inzet	  van	  middelen	  van	  de	  provincie	  is	  
cofinanciering	  en	  actieve	  inzet	  vanuit	  de	  gemeenschap.	  Het	  Europese	  programma	  CLLD/Leader	  
sluit	  hier	  goed	  bij	  aan	  en	  zou	  kunnen	  worden	  benut.	  De	  provincie	  ziet	  dat	  het	  bouwen	  van	  meer	  
woningen	  meestal	  geen	  oplossing	  is	  voor	  de	  leefbaarheidsproblematiek,	  al	  sluit	  de	  provincie	  dit	  
in	  specifieke	  situaties	  niet	  uit.	  

Lastendruk	  
Het	  tarief	  2015	  voor	  de	  provinciale	  opcenten	  Provincie	  Utrecht	  bedraagt:	  72,6	  (zie	  begroting	  
2015).	  Dit	  is	  één	  van	  de	  laagste	  provinciale	  tarieven.	  

Mate	  van	  invloed	  
Verbinding	  met	  de	  partners	  is	  van	  groot	  belang	  voor	  Utrecht.	  Dit	  vanuit	  het	  besef	  dat	  de	  overheid	  
geen	  spelverdeler	  meer	  is	  maar	  een	  gelijkwaardige	  speller	  tussen	  andere	  maatschappelijke	  
spelers	  in	  netwerken	  van	  bedrijven	  en	  kennisinstellingen,	  maatschappelijke	  organisaties	  en	  
inwoners.	  De	  provincie	  ziet	  voor	  haarzelf	  een	  belangrijke	  coördinerende	  rol	  waarin	  zij	  partijen	  
aan	  elkaar	  verbindt.	  	  

De	  consequenties	  voor	  de	  provincie	  Utrecht	  zelf	  bij	  het	  verlaten	  van	  Vianen	  zullen	  overigens	  
vanuit	  het	  provinciaal	  perspectief	  vrij	  gering	  zijn.	  

Er	  worden	  diverse	  invloedsmogelijkheden	  geboden.	  De	  nieuwe	  gemeente	  gaat	  bijvoorbeeld	  deel	  
uit	  maken	  van	  het	  informele	  (EBU)	  netwerk	  van	  wethouders	  en	  gedeputeerde	  EZ.	  Gemeenten	  
worden	  vooraf	  actief	  betrokken	  bij	  bijvoorbeeld	  de	  totstandkoming	  van	  het	  ruimtelijk	  beleid	  (de	  
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Herijking	  van	  de	  PRS/PRV	  en	  de	  Kadernota	  Binnenstedelijke	  Ontwikkeling)	  en	  bij	  de	  opzet	  van	  
de	  nieuwe	  cultuurnota.	  Samen	  sturen	  is	  actueel	  bij	  de	  Ruimtelijke	  Agenda	  en	  het	  Cultuurpact.	  	  

De	  provincie	  geeft	  aan	  dat	  de	  invloed	  op	  het	  beleid	  groot	  kan	  zijn	  als	  de	  gemeente	  goed	  is	  
aangesloten	  in	  het	  netwerk	  van	  de	  Utrechtse	  gemeenten	  en	  een	  actieve	  rol	  kan	  spelen	  in	  het	  
netwerk	  (bijvoorbeeld	  door	  enkele	  projecten	  te	  trekken).	  

	  
Analyse	  provincie	  Utrecht	  
	  
De	  gemeente	  Vijfheerenlanden	  zou	  beleidsmatig	  en	  inhoudelijk	  bij	  provincie	  Utrecht	  kunnen	  
worden	  ondergebracht.	  De	  provincie	  heeft	  beleidsspeerpunten	  en	  specifieke	  dossiers	  die	  
aansluiten	  bij	  hetgeen	  de	  gemeente	  Vijfheerenlanden	  van	  belang	  vindt.	  	  
De	  provincie	  Utrecht	  is	  (onder	  andere)	  aantrekkelijk	  vanwege	  de	  economische	  potentie,	  ruimte	  
voor	  innovatie,	  toerisme,	  recreatie,	  de	  samenwerking	  met	  en	  rol	  van	  de	  EBU,	  diverse	  
subsidiemogelijkheden	  en	  de	  agenda	  vitaal	  platteland	  (leefbaarheid	  kernen).	  De	  onderwerpen	  
innovatie	  en	  duurzaamheid	  die	  de	  gemeente	  van	  belang	  vindt	  zijn	  nadrukkelijk	  herkenbaar	  in	  
het	  beleid	  van	  de	  provincie	  Utrecht.	  Ook	  de	  lastendruk	  (opcenten)	  is	  in	  Utrecht	  aanzienlijk	  lager.	  
Daarnaast	  mag	  worden	  verwacht	  (vanwege	  het	  aantal	  en	  de	  omvang	  van	  alle	  gemeenten	  in	  
Utrecht)	  dat	  de	  zeggenschap	  en	  mate	  van	  invloed	  van	  Vijfheerenlanden	  op	  provinciaal	  niveau	  in	  
Utrecht	  groter	  zal	  zijn	  dan	  in	  Zuid-‐Holland.	  
	  
De	  analyse	  van	  het	  provinciaal	  beleid	  van	  de	  provincie	  Utrecht	  ten	  opzichte	  van	  het	  gewenste	  
profiel	  voor	  de	  nieuwe	  gemeente	  laat	  veel	  aantrekkelijke	  aansluitingspunten	  zien.	  Op	  alle	  vier	  
focuspunten	  van	  de	  raad	  (vitale	  kernen,	  economische	  potentie,	  toerisme	  en	  recreatie	  en	  
invloedrijke	  gemeente;	  zie	  2.3)	  is	  de	  provincie	  Utrecht	  aantrekkelijk	  voor	  de	  nieuwe	  gemeente	  
Vijfheerenlanden.	  De	  lastendruk	  in	  de	  Provincie	  is	  op	  dit	  moment	  lager	  dan	  die	  van	  de	  Provincie	  
Zuid-Holland.	  	  
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5.4	  Provincie	  Zuid-Holland	  

De	  provincie	  Zuid-‐Holland	  bestaat	  sinds	  2015	  uit	  60	  gemeenten.	  De	  twee	  meest	  oostelijke	  
gemeenten	  zijn	  Leerdam	  en	  Zederik.	  

	  

Visie	  
Het	  nieuwe	  Coalitieakkoord	  geeft	  aan	  dat	  de	  provincie	  flink	  wil	  investeren	  in	  een	  nieuwe	  
kennisintensieve	  economie,	  schone	  energie	  en	  groen.	  De	  lasten	  voor	  inwoners	  en	  bedrijven	  in	  
Zuid-‐Holland	  gaan	  naar	  beneden.	  Zo	  wordt	  Zuid-‐Holland	  slimmer,	  schoner	  en	  sterker	  voor	  
minder	  geld.	  Inwoners,	  medeoverheden,	  maatschappelijke	  organisaties	  en	  ondernemers	  worden	  
uitgenodigd	  om	  Zuid-‐Holland	  samen	  verder	  vorm	  te	  geven:	  “een	  provincie	  die	  nationaal	  en	  
internationaal	  uitblinkt	  en	  de	  toon	  zet	  in	  het	  bedenken	  van	  oplossingen	  voor	  de	  
maatschappelijke	  vraagstukken	  van	  vandaag	  en	  morgen.	  Een	  provincie	  waar	  talent	  en	  
denkkracht	  worden	  benut,	  innovatie	  wordt	  gestimuleerd	  en	  ondernemingszin	  wordt	  beloond”.	  

De	  vijf	  hoofdlijnen	  van	  het	  Coalitieakkoord	  zijn:	  

1. voor	  inwoners	  en	  transporteurs	  betere	  mogelijkheden	  om	  vlot	  en	  veilig	  van	  A	  naar	  B	  te	  
gaan,	  over	  de	  weg,	  het	  water,	  met	  openbaar	  vervoer	  en	  de	  fiets.	  

2. een	  energiefonds	  voor	  herbruikbare	  en	  schone	  energie	  uit	  zon,	  wind,	  waterkracht,	  aard-‐	  
en	  restwarmte,	  biomassa.	  Transitie	  naar	  meer	  voorzien	  in	  eigen	  energiebehoefte.	  

3. met	  kennis	  en	  innovatie	  toewerken	  naar	  een	  nieuwe	  economie.	  Innovatiepotentieel	  
beter	  benutten.	  Goed	  voor	  economische	  ontwikkeling	  en	  werkgelegenheid.	  Zuid-‐Holland	  
op	  de	  kaart.	  
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4. slim	  gebruik	  maken	  van	  ruimte	  die	  er	  is	  voor	  woningen,	  kantoren,	  bedrijven	  en	  winkels.	  
Leegstand	  tegengaan	  door	  ruimte	  te	  bieden	  aan	  hergebruik	  en	  functieverandering.	  

5. bevorderen	  van	  groen,	  diversiteit	  aan	  planten	  en	  dieren	  en	  behoud	  cultureel	  erfgoed.	  
Voor	  duurzaam	  agrarisch	  ondernemen	  en	  wandelen,	  fietsen	  en	  recreëren.	  

In	  bijlage	  6	  is	  het	  beleid	  van	  de	  provincie	  Zuid-‐Holland	  op	  verschillende	  onderwerpen	  en	  thema’s	  
nader	  uitgewerkt	  en	  vergeleken	  met	  het	  beleid	  van	  de	  drie	  gemeenten.	  Een	  aantal	  specifieke	  
dossiers	  belichten	  we	  hierna	  kort	  voordat	  we	  conclusies	  trekken	  uit	  deze	  vergelijking.	  

Het	  economisch	  en	  werkgelegenheidsbeleid	  van	  de	  provincie	  Zuid-‐Holland	  is	  in	  hoge	  mate	  niet	  
primair	  gericht	  op	  de	  regio	  AV.	  In	  de	  beleidsvisie	  regionale	  economie	  en	  energie	  "Kansen	  zien,	  
kansen,	  grijpen)	  (Provincie	  ZH,	  2012)	  komt	  Vijfheerenlanden	  slechts	  eenmaal	  voor	  (in	  bijlage	  6).	  
De	  vijf	  hoofdopgaven	  en	  drie	  samenhangende	  beleidslijnen	  zijn	  hoofzakelijk	  gericht	  op	  de	  
zogenaamde	  mainports	  binnen	  de	  provincie.	  	  

Wat	  betreft	  innovatiekracht	  laat	  een	  recente	  analyse	  van	  het	  Economisch	  Bureau	  van	  de	  ING43	  
zien	  dat,	  alhoewel	  het	  innovatiepotentieel	  in	  de	  provincie	  aanwezig	  is,	  de	  daadwerkelijke	  
innovatiekracht	  in	  de	  provincie	  het	  laagst	  is	  van	  alle	  provincies	  (de	  provincie	  Utrecht	  staat	  in	  dat	  
overzicht	  samen	  met	  Noord-‐Brabant	  bovenaan).	  De	  provincie	  wil	  het	  innovatiepotentieel	  van	  
Zuid-‐Holland	  beter	  benutten.	  Dat	  gebeurt	  door	  het	  mogelijk	  maken	  van	  financiering	  van	  
vernieuwende	  en	  snelgroeiende	  bedrijven,	  bevordering	  van	  samenwerking	  tussen	  ondernemers,	  
kennisinstellingen	  en	  de	  overheid	  en	  gerichte	  promotie	  en	  acquisitie.	  De	  regionale	  
ontwikkelingsmaatschappij	  Innovation	  Quarter	  (IQ)	  voert	  deze	  taken	  uit.	  

De	  provincie	  is	  sinds	  eind	  2014	  in	  gesprek	  met	  bedrijfsleven	  en	  gemeenten	  over	  de	  economische	  
kansen	  in	  het	  Groene	  Hart.	  Er	  zijn	  zes	  speerpunten	  benoemd	  op	  basis	  van	  een	  economische	  
analyse:	  Biobased/circulaire	  economie,	  agribusiness,	  logistiek,	  leisure,	  zorg	  en	  maakindustrie.	  
Gedeputeerde	  Staten	  zien	  vooral	  op	  de	  volgende	  onderwerpen	  een	  rol	  in	  het	  stimuleren	  van	  een	  
vitale	  economie	  in	  een	  'gezond	  en	  bemind'	  Groen	  Hart:	  

• duurzame	  versterking	  van	  de	  agrarische	  structuur.	  Dit	  vraagstuk	  is	  van	  wezenlijk	  belang	  
voor	  het	  Groene	  Hart	  en	  vraagt	  om	  samenhangende	  besluiten	  op	  een	  groot	  aantal	  
beleidsterreinen	  op	  provinciaal	  niveau;	  met	  als	  vertrekpunt	  duurzame	  waterveiligheid	  
speelt	  een	  soortgelijk	  vraagstuk	  voor	  de	  AV-‐regio;	  

• innovatie	  en	  vernieuwing	  op	  de	  zes	  speerpunten.	  De	  provincie	  ziet	  het	  als	  haar	  rol	  om	  
een	  vruchtbare	  wisselwerking	  te	  stimuleren	  tussen	  -‐	  lokale	  en	  regionale	  netwerken	  van	  
bedrijven	  in	  het	  Groene	  Hart	  en	  netwerken	  in	  de	  Zuidvleugel	  en	  Europa;	  

• positionering	  van	  het	  Groene	  Hart.	  Voor	  de	  (economische)	  ontwikkeling	  van	  het	  gebied	  
is	  de	  perceptie	  van	  het	  vestigingsmilieu	  voor	  bedrijven	  en	  woningzoekenden	  van	  belang.	  
De	  toeristisch-‐recreatieve	  branding	  van	  het	  Groene	  Hart	  voor	  bezoekers,	  te	  beginnen	  
vanuit	  het	  omringende	  stedelijke	  gebied,	  is	  hiervan	  een	  aspect.	  
	  	  

In	  Zuid-‐Holland	  blijft	  ruimte	  voor	  agrarisch	  ondernemerschap,	  zodat	  de	  economische	  kracht	  van	  
de	  sector	  behouden	  blijft	  en	  waar	  mogelijk	  wordt	  versterkt.	  Bij	  het	  bieden	  van	  ruimte	  voor	  
verdere	  ontwikkeling	  wil	  de	  provincie	  bereiken	  dat	  de	  landbouw	  een	  flinke	  sprong	  maakt	  in	  
verduurzaming,	  ruimtelijke	  kwaliteit	  en	  het	  inspelen	  op	  omgevingsfactoren.	  Daartoe	  hebben	  
Gedeputeerde	  Staten	  op	  10	  maart	  2015	  een	  discussiedocument	  ‘Samen	  voor	  een	  flinke	  Sprong	  
naar	  duurzamere	  veehouderij	  en	  akkerbouw’	  vastgesteld.	  Dit	  document	  benoemt	  een	  aantal	  
thema’s	  die	  van	  bijzonder	  belang	  zijn	  voor	  de	  verduurzaming:	  gesloten	  kringlopen,	  korte	  
voedselketens	  en	  biodiversiteit	  op	  het	  agrarisch	  bedrijf.	  Dit	  document	  is	  tot	  stand	  gekomen	  in	  
dialoog	  met	  onder	  andere	  boeren,	  milieuorganisaties	  en	  onderzoeksinstellingen.	  

Het	  verkeers-‐	  en	  vervoersbeleid	  van	  de	  provincie	  past	  bij	  het	  beleid	  van	  de	  gemeenten.	  De	  drie	  
gemeenten	  willen	  goed	  bereikbaar	  zijn	  omdat	  dit	  een	  belangrijke	  vestigingsfactor	  is.	  Verder	  
staan	  duurzame	  mobiliteit,	  verkeersveiligheid	  en	  leefbaarheid	  centraal.	  Het	  provinciaal	  beleid	  op	  
het	  gebied	  van	  openbaar	  vervoer	  past	  bij	  de	  ambitie	  van	  de	  gemeenten	  de	  kernen	  goed	  te	  willen	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
43	  ING	  Economisch	  Bureau,	  Kwartaalbericht,	  Innovatiepotentieel	  niet	  in	  alle	  provincies	  benut,	  2015	  
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ontsluiten.	  Ontsluiting	  is	  momenteel	  een	  knelpunt	  in	  de	  gemeenten.	  Feit	  is	  dat	  de	  provincie	  Zuid-‐
Holland	  investeert	  in	  de	  spoorlijn	  Geldermalsen-‐Gorinchem,	  waar	  met	  name	  Leerdam	  een	  
belangrijke	  positieve	  spin-‐off	  van	  ondervindt.	  De	  provincie	  Zuid-‐Holland	  draagt	  zorg	  voor	  de	  
instandhouding	  van	  de	  provinciale	  vaarwegen	  ten	  behoeve	  van	  de	  scheepvaart	  (beroepsvaart	  en	  
recreatievaart).	  Zij	  voert	  het	  beheer	  en	  onderhoud	  uit	  over	  het	  gehele	  Merwedekanaal	  (vaarweg	  
en	  kunstwerken),	  inclusief	  het	  Viaanse	  deel	  van	  het	  kanaal.	  

Binnen	  de	  provincie	  Zuid-‐Holland	  zit	  veel	  kennis	  op	  het	  deelterrein	  water.	  Daar	  kan	  de	  gemeente,	  
die	  water	  ("tussen	  Lek	  en	  Linge"),	  in	  verbinding	  met	  recreatie,	  als	  één	  van	  de	  speerpunten	  ziet	  
positief	  gebruik	  van	  maken.	  Uiteraard	  moet	  wel	  bedacht	  worden	  dat	  de	  aspecten	  water	  en	  natuur	  
binnen	  de	  provincie	  Zuid-‐Holland	  niet	  exclusief	  aan	  het	  gebied	  Vijfheerenlanden	  kan	  worden	  
gekoppeld.	  	  

In	  onderwerpen	  als	  het	  bevorderen	  van	  groen,	  diversiteit	  aan	  planten	  en	  dieren,	  het	  behoud	  
cultureel	  erfgoed,	  het	  duurzaam	  agrarisch	  ondernemen	  en	  ruimte	  voor	  wandelen,	  fietsen	  en	  
recreëren	  vinden	  de	  provincie	  Zuid-‐Holland	  en	  de	  gemeenten	  elkaar.	  De	  provincie	  kan	  vanuit	  
haar	  kennis	  en	  ervaring	  (in	  samenwerking	  met	  de	  regio	  AV)	  op	  het	  gebied	  van	  waterrecreatie	  
(vaarroutes,	  havenontwikkeling,	  et	  cetera)	  een	  toegevoegde	  waarde	  leveren.	  Ook	  het	  
landschapsbeleid	  en	  het	  agrarisch	  beleid,	  met	  het	  bieden	  van	  voldoende	  
ontwikkelingsmogelijkheden	  voor	  grondgebonden	  veehouderijen	  als	  dragers	  van	  het	  agrarische	  
veenweidegebied,	  kent	  voldoende	  aanknopingspunten.	  

Relevante	  dossiers	  
Een	  voor	  Vijfheerenlanden	  belangrijk	  programma	  vanuit	  de	  provincie	  Zuid-‐Holland	  voor	  de	  
beleidsterreinen	  ruimtelijke	  ontwikkeling	  en	  bereikbaarheid	  is	  MIRT	  (Meerjarenprogramma	  
Infrastructuur,	  Ruimte	  en	  Transport).	  De	  regio	  AV	  (inclusief	  Vianen)	  is	  een	  pilottraject	  voor	  de	  
vernieuwing	  van	  MIRT.	  Samenwerking	  met	  de	  regio’s	  staat	  centraal	  en	  de	  verbinding	  met	  
bedrijfsleven	  en	  maatschappelijke	  partijen	  staat	  centraal;	  inhoudelijk	  is	  “water”	  een	  speerpunt.	  
Het	  MIRT-‐onderzoek	  dat	  in	  de	  regio	  AV	  is	  gestart	  heeft	  als	  doel	  de	  waterveiligheidsopgave	  te	  
verbinden	  met	  ruimtelijke	  en	  economische	  ontwikkeling,	  zodat	  het	  gebied	  is	  beschermd	  tegen	  
overstromingen	  en	  er	  een	  aantrekkelijk	  ruimtelijk-‐economisch	  woon-‐	  en	  werkklimaat	  is.	  
In	  het	  geval	  de	  gemeente	  Vijfheerenlanden	  tot	  de	  provincie	  Utrecht	  zou	  gaan	  behoren	  ligt	  een	  
aanzienlijk	  groter	  deel	  van	  het	  onderzoeksgebied	  in	  de	  provincie	  Utrecht,	  waardoor	  het	  logisch	  
lijkt	  dat	  de	  provincie	  Utrecht	  op	  een	  bepaalde	  wijze	  gaat	  participeren.	  Wel	  moet	  worden	  
geconstateerd	  dat	  de	  provincie	  Zuid-‐Holland	  over	  meer	  expertise	  beschikt	  (dan	  de	  provincie	  
Utrecht)	  op	  het	  gebied	  van	  water,	  waterveiligheid	  en	  scheepsvaartbeleid.	  Het	  beheer	  van	  het	  
Merwedekanaal	  bij	  Vianen	  wordt	  momenteel	  ook	  al	  door	  de	  provincie	  Zuid-‐Holland	  uitgevoerd.	  
Vanuit	  deze	  constatering	  lijkt	  het	  praktisch	  de	  gemeente	  Vijfheerenlanden	  in	  de	  provincie	  Zuid-‐
Holland	  te	  positioneren,	  anderzijds	  kunnen	  de	  afspraken	  die	  ten	  aanzien	  van	  waterbeheer	  door	  
de	  provincie	  Zuid-‐Holland	  met	  Vianen	  en	  de	  provincie	  Utrecht	  zijn	  gemaakt	  uiteraard	  ook	  
worden	  gecontinueerd	  bij	  positionering	  van	  de	  gemeente	  Vijfheerenlanden	  in	  de	  provincie	  
Utrecht.	  

De	  regio	  Alblasserwaard-‐Vijfheerenlanden	  is	  voor	  de	  provincie	  Zuid-‐Holland	  een	  zogenaamde	  
anticipeerregio	  (het	  Rijk	  heeft	  onlangs	  aangegeven	  het	  beleid	  ten	  aanzien	  van	  de	  
anticipeerregio’s	  alleen	  in	  de	  regio’s	  met	  de	  grootste	  krimp	  te	  vervolgen;	  daar	  valt	  de	  regio	  AV	  
niet	  onder).	  De	  anticipeerregio’s	  kenmerken	  zich	  door	  een	  relatief	  sterke	  ontgroening	  (afname	  
van	  het	  aantal	  jongeren)	  en	  vergrijzing	  (toename	  van	  het	  aantal	  ouderen)	  en	  in	  een	  aantal	  
gevallen	  bevolkingskrimp.	  In	  het	  kader	  van	  het	  anticipeerprogramma	  wordt	  dit	  jaar	  een	  
transformatiemonitor	  Economie	  in	  Alblasserwaard-‐Vijfheerenlanden	  uitgevoerd.	  De	  provincie	  
zet	  in	  op	  samenwerking	  bedrijven,	  kennisinstellingen	  en	  overheden	  om	  het	  dreigend	  tekort	  in	  de	  
regio	  aan	  arbeidskrachten	  te	  kunnen	  opvangen.	  

Ten	  derde	  belichten	  we	  kort	  de	  zogenaamde	  gebiedsdeal44	  die	  in	  het	  gebied	  AV	  is	  vastgelegd	  
tussen	  de	  provincie,	  de	  AV-‐gemeenten,	  het	  Ondernemersnetwerk	  Blauwzaam,	  
Ondernemingsorganisatie	  VNO-‐NCW	  Alblasserwaard-‐Vijfheerenlanden,	  Agrarische	  Natuur	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
44	  Groenblauwe	  Gebiedsdeal	  Alblasserwaard-‐Vijfheerenlanden	  
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Vereniging	  Den	  Hâneker,	  Gebiedsplatform	  Alblasserwaard-‐Vijfheerenlanden,	  Oasen	  en	  het	  
Waterschap	  Rivierenland	  hebben	  uitgewerkt	  om	  uiting	  te	  geven	  aan	  hun	  gezamenlijke	  
groenblauwe	  ambities.	  De	  basis	  daarvoor	  is	  gelegd	  tijdens	  een	  gebiedsbijeenkomst	  op	  15	  april	  
2014.	  Tijdens	  deze	  bijeenkomst	  bleek	  er	  bij	  deze	  publieke,	  private	  en	  maatschappelijke	  partners	  
energie	  en	  enthousiasme	  te	  zijn	  om	  op	  korte	  termijn	  een	  extra	  impuls	  te	  geven	  aan	  hun	  
gezamenlijke	  groene	  en	  blauwe	  ambities.	  De	  vorm	  van	  de	  gebiedsdeal	  is	  gekozen	  omdat	  dit	  voor	  
de	  provincie	  Zuid-‐Holland	  een	  beproefd	  middel	  is	  om	  provinciale	  doelen	  en	  gebiedsdoelen	  in	  
samenhang	  te	  realiseren	  en	  daarbij	  middelen	  vanuit	  het	  provinciale	  uitvoeringsprogramma	  
Groen	  te	  koppelen	  aan	  middelen	  vanuit	  het	  gebied	  zelf.	  De	  regiogemeenten	  hebben	  in	  hun	  visie	  
2030	  (‘open,	  voor	  elkaar’)	  beschreven	  hoe	  ze	  willen	  werken	  aan	  de	  toekomst	  van	  de	  regio.	  De	  
regio	  moet	  zich	  onder	  meer	  ontwikkelen	  tot	  een	  kenniscentrum	  voor	  duurzaamheid	  en	  innovatie	  
en	  tot	  een	  volwaardige	  regio	  op	  het	  gebied	  van	  recreatie	  en	  toerisme.	  ‘Gemeenten,	  burgers	  en	  
bedrijfsleven	  bundelen	  hun	  krachten.	  Gezamenlijk	  worden,	  op	  basis	  van	  de	  kracht,	  kennis	  en	  
kunde	  die	  er	  binnen	  het	  gebied	  aanwezig	  is,	  de	  uitdagingen	  van	  de	  toekomst	  te	  lijf	  gegaan.’	  	  

Lastendruk	  	  
Het	  tarief	  provinciale	  opcenten	  ligt	  in	  Zuid-‐Holland	  per	  2015	  op	  95,0.	  Daarmee	  ligt	  het	  ruim	  30%	  
hoger	  dan	  het	  tarief	  dat	  de	  provincie	  Utrecht	  hanteert	  en	  is	  één	  van	  de	  hoogste	  provinciale	  
tarieven.	  De	  opcenten	  zullen	  per	  2016	  blijvend	  worden	  verlaagd	  naar	  92	  opcenten.	  	  
	  
Kernenbeleid	  
Wat	  betreft	  het	  kernenbeleid	  streeft	  de	  provincie	  naar	  een	  goede	  balans	  tussen	  vraag	  en	  aanbod	  
van	  woningen	  en	  woonmilieus	  in	  Zuid-‐Holland.	  Gelet	  op	  de	  maatschappelijke	  behoefte,	  de	  
beschikbare	  ruimte	  en	  de	  bestaande	  woningvoorraad	  wordt	  beoogd	  te	  bereiken	  dat	  er	  voldoende	  
woningen	  worden	  geprogrammeerd	  en	  gebouwd	  en	  dat	  dit	  op	  de	  goede	  locaties	  en	  binnen	  de	  
juiste	  woonmilieus	  gebeurt.	  Dit	  om	  een	  kwalitatief	  goed,	  divers	  en	  duurzaam	  woon-‐	  en	  
leefklimaat	  te	  waarborgen.	  Wat	  betreft	  de	  ondersteuning	  van	  vitaliteit	  van	  (kleine)	  kernen	  heeft	  
de	  provincie	  geen	  concrete	  investeringsplannen.	  

Mate	  van	  invloed	  
De	  mate	  van	  directe	  invloed	  van	  de	  gemeente	  Vijfheerenlanden	  in	  Zuid-‐Holland	  zal	  gering	  zijn.	  
Van	  de	  60	  gemeenten	  zal	  de	  gemeente	  16	  gemeenten	  (qua	  omvang)	  boven	  zich	  zien,	  waarvan	  er	  
maar	  liefst	  8	  meer	  dan	  100.000	  inwoners	  kennen	  (en	  dus	  2x	  zo	  groot	  zijn	  dan	  Vijfheerenlanden).	  
De	  betekenis	  van	  Vijfheerenlanden	  op	  het	  provinciale	  schaalniveau	  is	  dan	  ook	  verwaarloosbaar	  
(1,5%	  van	  totaal	  aantal	  inwoners).	  De	  consequenties	  voor	  de	  provincie	  Zuid-‐Holland	  zelf	  bij	  het	  
verlaten	  van	  Zederik	  en	  Leerdam	  zullen	  vanuit	  het	  provinciaal	  perspectief	  vrij	  gering	  zijn.	  Dit	  
geldt	  al	  in	  mindere	  mate	  voor	  wat	  betreft	  de	  deelname	  aan	  de	  regio	  ZHZ.	  Met	  name	  vanuit	  de	  
Veiligheidsregio	  wordt	  aangegeven	  dat	  de	  geringe	  omvang	  die	  de	  regio	  nu	  al	  heeft	  bij	  uittreden	  
van	  Zederik	  en	  Leerdam	  grote	  consequenties	  kan	  hebben.	  Maar	  uiteraard	  spelen	  ook	  hier	  andere	  
belangen	  een	  rol;	  zoals	  onder	  andere	  de	  wens	  van	  de	  regiogemeenten	  een	  zelfstandige	  regio	  ZHZ	  
(naast	  Rijnmond)	  te	  willen	  handhaven	  (de	  politieregio	  is	  al	  wel	  op	  de	  schaal	  van	  Rijnmond	  en	  
ZHZ	  gezamenlijk	  georganiseerd).	  Het	  wordt	  echt	  anders	  voor	  de	  regio	  Alblasserwaard-‐
Vijfheerenlanden.	  De	  Zuid-‐Hollandse	  gemeente	  Vijfheerenlanden	  zal	  het	  evenwicht	  dat	  
momenteel	  qua	  invloed	  en	  betekenis	  bestaat	  wijzigen.	  Overigens	  gebeurt	  dat	  nu	  ook	  al	  door	  
andere	  bewegingen.	  Immers	  Hardinxveld-‐Giessendam	  is	  voornemens	  uit	  de	  regio	  AV	  te	  treden,	  
Molenwaard	  en	  Giessenlanden	  gaan	  waarschijnlijk	  fuseren.	  Zelfs	  al	  zou	  Vijfheerenlanden	  Zuid-‐
Hollands	  worden	  dan	  is	  de	  vraag	  wat	  het	  bestaansrecht	  van	  een	  regio	  bestaande	  uit	  drie	  
gemeenten	  zal	  zijn.	  Bij	  een	  keus	  voor	  de	  provincie	  Utrecht	  kan	  er	  sowieso	  niet	  meer	  over	  een	  
regio	  AV	  worden	  gesproken.	  	  

Geconcludeerd	  kan	  worden	  dat	  de	  invloed	  van	  Vijfheerenlanden	  op	  provinciaal	  niveau	  gering	  is	  
en	  zal	  blijven	  en	  dat	  de	  weging	  en	  beoordeling	  van	  de	  restproblematiek	  (wat	  betekent	  de	  keus	  
van	  Vijfheerenlanden	  voor	  in	  de	  andere	  regio	  achterblijvende	  gemeenten)	  meer	  van	  belang	  is.	  
Het	  is	  navenant	  dat	  de	  restproblematiek	  bij	  een	  keus	  voor	  Utrecht	  aanzienlijk	  groter	  is	  dan	  de	  
keus	  voor	  Zuid-‐Holland.	  	  
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Analyse	  provincie	  Zuid-Holland	  
	  
De	  gemeente	  Vijfheerenlanden	  zou	  beleidsmatig	  en	  inhoudelijk	  bij	  provincie	  Zuid-‐Holland	  
kunnen	  worden	  ondergebracht.	  De	  provincie	  heeft	  beleidsspeerpunten	  en	  specifieke	  dossiers	  
die	  aansluiten	  bij	  hetgeen	  de	  gemeente	  Vijfheerenlanden	  van	  belang	  vindt.	  	  
De	  provincie	  Zuid-‐Holland	  zet	  in	  op	  kennisintensieve,	  schone	  energie	  en	  groen.	  Het	  belangrijkste	  
sellingpoint	  van	  de	  provincie	  Zuid-‐Holland	  is	  gelegen	  in	  een	  aantal	  dossiers	  die	  ook	  voor	  de	  
gemeente	  Vijfheerenlanden	  als	  belangrijk	  zijn	  bestempeld.	  Verkeer,	  vervoer	  en	  bereikbaarheid,	  
water,	  recreatie	  en	  de	  mogelijkheden	  voor	  agrarisch	  beleid	  zijn	  beleidsdossiers	  waarop	  Zuid-‐
Holland	  de	  gemeente	  wat	  te	  bieden	  heeft.	  Anderzijds	  moet	  ook	  worden	  geconstateerd	  dat	  het	  
economische	  en	  werkgelegenheidsbeleid	  van	  de	  provincie	  Zuid-‐Holland	  niet	  primair	  op	  de	  regio	  
AV	  is	  gericht.	  De	  provincie	  ondersteunt	  een	  aantal	  dossiers	  die	  van	  belang	  zijn	  voor	  
Vijfheerenlanden	  (MIRT,	  water,	  anticipeerregio,	  ontwikkeling	  en	  ontsluiting	  recreatie	  en	  
toerisme,	  et	  cetera).	  Een	  Zuid-‐Hollandse	  gemeente	  Vijfheerenlanden	  krijgt,	  hoe	  het	  ook	  
beoordeeld	  wordt,	  toch	  een	  positie	  altijd	  “aan	  de	  rand”	  van	  de	  provincie.	  Zowel	  in	  zeggenschap	  
als	  in	  invloed	  zal	  de	  rol	  van	  Vijfheerenlanden	  op	  provinciaal	  niveau	  gering	  zijn.	  	  
Beleidsinhoudelijk	  lijken	  er	  ten	  aanzien	  van	  Zuid-‐Holland	  minder	  aanknopingspunten	  te	  zijn	  
dan	  bij	  hetgeen	  de	  provincie	  Utrecht	  voorstaat,	  maar	  daarmee	  is	  uiteraard	  niet	  gezegd	  dat	  de	  
gemeente	  Vijfheerenlanden	  haar	  gewenste	  rol	  als	  Zuid-‐Hollandse	  gemeente	  niet	  kan	  uitvoeren.	  
	  
De	  analyse	  van	  het	  provinciaal	  beleid	  van	  de	  provincie	  Zuid-Holland	  ten	  opzichte	  van	  het	  gewenste	  
profiel	  voor	  de	  nieuwe	  gemeente	  laat	  een	  aantal	  aantrekkelijke	  aansluitingspunten	  zien.	  Op	  twee	  
van	  de	  vier	  focuspunten	  van	  de	  raad	  (vitale	  kernen,	  toerisme	  en	  recreatie;	  zie	  2.3)	  is	  de	  provincie	  
Zuid-Holland	  aantrekkelijk	  voor	  de	  nieuwe	  gemeente	  Vijfheerenlanden.	  Op	  de	  andere	  twee	  
focuspunten	  (economische	  potentie	  en	  invloed)	  is	  Zuid-Holland	  wat	  minder	  aantrekkelijk	  voor	  de	  
nieuwe	  gemeente.	  De	  lastendruk	  	  is	  op	  dit	  moment	  iets	  hoger	  dan	  die	  in	  de	  Provincie	  Utrecht.	  	  
	  
	  
	  

	  

Voor	  de	  logica	  en	  inhoudelijke	  samenhang	  in	  de	  rapportage	  is	  gekozen	  voor	  
een	  thematische	  beschrijving	  van	  de	  onderzoekgegevens.	  In	  onderstaande	  
tabel	  is	  aangegeven	  in	  welk	  onderdeel	  (en	  pagina)	  van	  dit	  hoofdstuk	  de	  
antwoorden	  op	  de	  specifiek	  door	  de	  gemeenteraden	  gestelde	  vragen	  zijn	  te	  
vinden.	  	  
Inkomsten	  uitgaven	  en	  democratische	  legitimatie	  per	  regeling	  	   p.	  71,	  76	  
Intreed-‐	  en	  uittreedvoorwaarden	  en	  consequenties	  van	  de	  wet	  Arhi	  
hierop	  

p.	  79	  

Verbondenheid	  van	  regelingen	  aan	  provinciekeus	   p.	  74,	  75	  
De	  mogelijkheid	  een	  taakveld	  in	  twee	  regelingen	  onder	  te	  brengen	   p.	  77	  
De	  consequenties	  van	  toe-‐	  of	  uittreden	  uit	  regelingen	   p.	  80	  
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6.	  Verbonden	  partijen	  

6.1	  Vijfheerenlanden,	  de	  omgeving	  in	  beweging	  

In	  dit	  hoofdstuk	  wordt,	  geredeneerd	  vanuit	  een	  nieuwe	  gemeente,	  aandacht	  besteed	  aan	  de	  
verbonden	  partijen	  en	  samenwerkingsverbanden.	  De	  focus	  is	  op	  de	  gemeenschappelijke	  
regelingen	  waarin	  de	  drie	  gemeenten	  met	  partners	  samenwerken.	  Om	  die	  regelingen	  goed	  in	  
perspectief	  te	  kunnen	  plaatsen	  wordt	  eerst	  kort	  de	  bestuurlijke	  omgeving	  van	  de	  
Vijfheerenlanden	  geschetst.	  

Er	  is	  landelijk	  een	  beweging	  in	  de	  richting	  van	  zogeheten	  metropoolregio’s	  gaande.	  Stad	  en	  
ommeland	  raken	  in	  toenemende	  mate	  met	  elkaar	  vervlochten	  en	  worden	  meer	  en	  meer	  
afhankelijk	  van	  elkaar.	  In	  de	  publicatie	  ‘de	  nieuwe	  gemeentekaart’45	  wordt	  deze	  de	  ontwikkeling	  
(en	  de	  daaruit	  volgende	  wederzijdse	  afhankelijkheid)	  van	  stad	  en	  ommeland	  beschreven.	  Vanuit	  
deze	  ontwikkeling	  zal	  de	  gemeente	  Vijfheerenlanden	  altijd	  in	  verbinding	  staan	  met	  omliggende	  
(centrum)gemeenten.	  
	  
De	  drie	  gemeenten	  liggen	  in	  een	  regio	  die	  bestuurlijk	  sterk	  in	  beweging	  is.	  	  

• Op	  de	  noordflank	  speelt	  de	  discussie	  over	  de	  toekomst	  van	  de	  regionale	  besturing	  
(opheffing	  BRU,	  ontstaan	  U10	  en	  provincie)	  en	  de	  aansluiting	  op	  Top	  regio	  Utrecht.	  	  
Houten	  en	  IJsselstein	  oriënteren	  zich	  op	  verdere	  samenwerking;	  	  

• Op	  de	  oostzuidoost	  flank	  is	  er	  intentie	  om	  nauwer	  samen	  te	  werken	  en	  mogelijk	  in	  de	  
toekomst	  te	  fuseren	  (Geldermalsen,	  Neerijnen	  en	  Lingewaal).	  Die	  nauwere	  
samenwerking	  kan	  ook	  consequenties	  hebben	  voor	  de	  bestaande	  samenwerking	  tussen	  
Culemborg,	  Tiel	  en	  Geldermalsen	  (CTG-‐samenwerking)	  op	  het	  gebied	  van	  
bedrijfsvoering.	  De	  toevoeging	  van	  Neerijnen	  en	  Lingewaal	  kan	  deze	  samenwerking	  
verstevigen	  en	  de	  verhoudingen	  tussen	  Tiel,	  Culemborg	  en	  Geldermalsen	  veranderen.	  	  

• Op	  de	  zuidwestflank	  is	  de	  regio	  Alblasserwaard	  en	  Vijfheerenlanden	  (regio	  AV)	  door	  de	  
rapportage	  van	  de	  commissie	  Schutte	  in	  beweging.	  Er	  wordt	  gesproken	  over	  een	  
bestuurlijke	  fusie	  tussen	  Giessenlanden	  en	  Molenwaard.	  Giessenlanden	  wil	  die	  stap	  
graag	  zo	  snel	  mogelijk	  maken;	  Molenwaard	  wil	  eerst	  de	  consequenties	  van	  een	  aantal	  
mogelijke	  ontwikkelingen	  bij	  de	  buurgemeenten	  (waaronder	  Vijfheerenlanden)	  
afwachten.	  Gorinchem	  kiest	  voor	  zelfstandigheid,	  ziet	  zichzelf	  gepositioneerd	  op	  het	  
strategisch	  kruispunt	  van	  twee	  belangrijke	  vervoersassen	  (Amsterdam-‐Brussel	  en	  
Rotterdam-‐Duitsland),	  heeft	  geen	  specifieke	  ambities	  als	  centrumgemeente	  in	  de	  regio	  
AV,	  maar	  wil	  wel	  met	  de	  gemeenten	  in	  de	  “streek”	  blijven	  samenwerken.	  De	  gemeente	  
Hardinxveld-‐Giessendam	  tenslotte	  heeft	  recent	  besloten	  aansluiting	  te	  zoeken	  bij	  de	  
Drechtsteden	  en	  zal	  daarmee	  ook	  uit	  enkele	  AV-‐regelingen	  treden.	  	  

	  
Leerdam	  en	  Zederik	  werken	  op	  een	  beperkt	  aantal	  bedrijfsvoeringstaken	  samen	  met	  de	  
gemeente	  Giessenlanden.	  Giessenlanden	  heeft,	  gezien	  haar	  wens	  tot	  fuseren	  met	  Molenwaard,	  
geen	  intentie	  om	  deze	  samenwerking	  verder	  te	  ontwikkelen.	  
	  
In	  algemene	  zin	  wordt	  door	  vrijwel	  alle	  betrokkenen	  die	  wij	  hebben	  geïnterviewd	  onderkend	  dat	  
de	  zelfstandige	  toekomst	  van	  de	  regio	  AV	  op	  het	  spel	  staat.	  Het	  besluit	  van	  Hardinxveld-‐
Giessendam	  is	  daarvan	  een	  eerste	  stap,	  in	  het	  geval	  Zederik	  en	  Leerdam	  uittreden	  zijn	  alle	  
betrokkenen	  het	  er	  over	  eens	  dat	  de	  regio	  AV	  niet	  zelfstandig	  zal	  kunnen	  voortbestaan.	  
	  
Voor	  wat	  betreft	  de	  bestuurlijke	  en	  politieke	  relaties	  van	  de	  drie	  gemeenten	  fungeren	  de	  
provinciegrenzen	  als	  een	  natuurlijke	  grens.	  Een	  aantal	  van	  de	  samenwerkingsverbanden	  waarin	  
de	  gemeente	  participeren	  zijn	  direct	  of	  indirect	  verbonden	  aan	  de	  provinciale	  grenzen.	  De	  
bestuurlijke	  oriëntatie	  vanuit	  de	  gemeente	  Vianen	  is	  dan	  ook	  in	  hoofdzaak	  op	  het	  noorden	  
gericht.	  Hetzelfde	  geldt	  voor	  de	  gemeenten	  Leerdam	  en	  Zederik	  voor	  wat	  betreft	  de	  oriëntatie	  
richting	  regio’s	  binnen	  de	  grenzen	  van	  Zuid-‐Holland.	  Het	  feit	  dat	  in	  de	  huidige	  situatie	  de	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
45	  De	  nieuwe	  gemeentekaart	  (2014),	  regioatlas.	  Te	  vinden	  op:	  http://www.atlasvoorgemeenten.nl/	  
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“bestuurlijke	  congruentie”	  tussen	  enerzijds	  Vianen	  en	  anderzijds	  Leerdam	  en	  Zederik	  minimaal	  
is,	  is	  derhalve	  niet	  meer	  dan	  een	  volstrekt	  logische	  constatering.	  Het	  is	  misschien	  opmerkelijker	  
dat	  de	  drie	  gemeenten	  desondanks	  in	  een	  aantal	  formele	  gemeenschappelijke	  regelingen	  
samenwerken	  en	  dat	  er	  daarnaast,	  onder	  regie	  van	  de	  provincie	  Zuid-‐Holland,	  een	  ruimtelijk	  
programma	  MIRT	  loopt,	  waarbij	  alle	  drie	  gemeenten	  zijn	  aangesloten	  (zie	  paragraaf	  5.4).	  	  

De	  (mogelijke)	  ontwikkelingen	  beschreven	  in	  deze	  paragraaf	  zullen	  effect	  hebben	  op	  de	  regionale	  
verhoudingen.	  Bovendien	  kunnen	  de	  ontwikkelingen	  ook	  van	  invloed	  zijn	  op	  de	  in	  paragraaf	  3.6	  
beschreven	  meerwaarde	  van	  een	  gemeente	  Vijfheerenlanden	  (uitgedrukt	  in	  bestuurskracht).	  De	  
positie	  van	  Vijfheerenlanden	  is	  (als	  voorbeeld)	  in	  een	  regio	  AV	  zoals	  die	  nu	  formeel	  nog	  bestaat	  
anders	  dan	  in	  het	  geval	  Molenwaard-‐Giessenlanden	  ook	  gefuseerd	  zijn	  en	  naast	  Hardinxveld-‐
Giessendam	  ook	  Gorinchem	  aansluiting	  bij	  de	  Drechtsteden	  heeft	  gevonden.	  	  

6.2	  Gemeenschappelijke	  regelingen	  

6.2.1.	  Algemeen	  
De	  drie	  gemeenten	  nemen	  deel	  in	  een	  aantal	  verschillende	  (gemeenschappelijke)	  regelingen.	  In	  
totaal	  zijn	  20	  van	  dergelijke	  verbonden	  partijen	  in	  het	  onderzoek	  betrokken.	  In	  bijlage	  7	  zijn	  al	  
deze	  regelingen	  op	  een	  aantal	  aspecten	  op	  hoofdlijnen	  beschreven.	  In	  de	  tabel	  op	  de	  volgende	  
pagina	  zijn	  de	  GR-‐en	  waarin	  de	  gemeenten	  participeren	  opgenomen.	  

Voor	  de	  gemeenschappelijk	  regelingen	  waarin	  alle	  drie	  participeren	  zijn	  er	  geen	  consequenties.	  
De	  enige	  vraag	  die	  hier	  zou	  kunnen	  ontstaan	  is	  of	  de	  gemeente	  de	  taak	  niet	  zelfstandig	  kan	  
uitvoeren	  (zie	  ook	  paragraaf	  3.5).	  Wel	  zal	  in	  al	  deze	  regelingen	  de	  invloed	  van	  Vijfheerenlanden	  
afnemen	  omdat	  er	  twee	  leden	  van	  het	  Algemeen	  Bestuur	  moeten	  stoppen,	  wat	  overigens	  gezien	  
de	  aard	  van	  deze	  regelingen	  geen	  zwaarwegend	  argument	  zal	  zijn	  

Ook	  een	  aantal	  GR-‐en	  waarin	  slechts	  één	  gemeente	  participeert	  (en	  waarvan	  de	  andere	  
gemeenten	  geen	  vergelijkbare	  tegenhanger	  kennen)	  zijn	  voor	  de	  analyse	  op	  dit	  moment	  weinig	  
interessant.	  Immers	  mocht	  door	  wat	  voor	  reden	  dan	  ook	  een	  besluit	  tot	  uittreden	  negatieve	  
consequenties	  veroorzaken,	  dan	  kan	  ook	  altijd	  voor	  intreden	  van	  de	  gehele	  gemeente	  
Vijfheerenlanden	  worden	  gekozen.	  De	  regeling	  waarin	  de	  gemeente	  Leerdam	  als	  enige	  
participeert	  rond	  het	  Lingegebied	  is	  daarvan	  een	  goed	  voorbeeld.	  Voor	  wat	  betreft	  de	  archivering	  
(die	  Vianen	  in	  de	  GR	  heeft	  ondergebracht)	  is	  overigens	  landelijk	  een	  trend	  van	  opschaling	  (ook	  
bij	  grote	  gemeenten)	  gaande.	  Voor	  wat	  betreft	  de	  belastingsamenwerking	  (gemeente	  Zederik)	  
lijkt	  dat	  minder	  logisch	  omdat	  het	  onderbrengen	  van	  deze	  taak	  in	  een	  regionaal	  verband	  was	  
ingegeven	  door	  vermindering	  van	  kwetsbaarheid	  en	  kwaliteit,	  hetgeen	  juist	  de	  grotere	  gemeente	  
Vijfheerenlanden	  zou	  moeten	  kunnen	  waarborgen.	  
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TAAKVELD	   Naam	  GR	   Z	   L	   V	  
Openbare	  verlichting	   Gemeenschappelijke	  regeling	  Bureau	  openbare	  verlichting	   X	   X	   X	  
Inkoop	   Stichting	  Inkoop	  Bureau	  Midden	  Nederland	   X	   X	   X	  
Onderwijs	   Stichting	  Openbaar	  Primair	  Onderwijs	  

Alblasserwaard/Vijfheerenlanden	  
X	   X	   X	  

Economie,	  toerisme	  en	  
recreatie	  

Regio	  Alblasserwaard-‐Vijfheerenlanden	   X	   X	   	  

	   Natuur-‐	  en	  recreatieschap	  Lingegebied	   	   X	   	  
Veiligheid	   Veiligheidsregio	  Zuid-‐Holland	  Zuid	   X	   X	   	  
	   Veiligheidsregio	  Utrecht	   	   	   X	  
Gezondheidszorg	   Dienst	  Gezondheid	  &	  Jeugd	  Zuid-‐Holland-‐Zuid	   X	   X	   	  
	   Gemeentelijke	  Gezondheidsdienst	  regio	  Utrecht	   	   	   X	  
Bouwen	  en	  milieu	   Omgevingsdienst	  Zuid-‐Holland	  Zuid	   X	   X	   	  
	   Omgevingsdienst	  Regio	  Utrecht	   	   	   X	  
Werk,	  inkomen	  en	  Wsw	   Regionale	  Sociale	  Dienst	  &	  Kredietbank	  Alblasserwaard-‐

Vijfheerenlanden	  
X	   X	   	  

	   Werk-‐	  en	  Inkomen	  Lekstroom	  (WIL)	   	   	   X	  
	   Werkvoorzieningsschap	  de	  Avelingen	  groep	   X	   X	   	  
	   Werkvoorzieningsschap	  Westelijk	  gebied	  van	  Utrecht	  (PAUW)	   	   	   X	  
Reiniging	  en	  afval	   Reinigingsdienst	  Waardlanden	   X	   X	   	  
	   Afvalverwijdering	  Utrecht	   	   	   X	  
Bedrijfsvoering	  	   Ambtelijke	  samenwerking	  GLZ	  (JZ,	  P&O,	  ICT,	  inkoop)	   X	   X	   	  
Belastingen	   Samenwerking	  Vastgoedinformatie,	  heffing	  en	  waardebepaling	   X	   	   	  
Archivering	   Regionaal	  Historisch	  Centrum	  Zuidoost	  Utrecht	   	   	   X	  
Totaal	   20	   12	   12	   10	  
	  

In	  de	  nadere	  analyse	  van	  de	  GR-‐en	  beperken	  wij	  ons	  tot	  de	  volgende	  zes	  categorieën:	  	  
1. veiligheid;	  
2. bouwen	  en	  milieu;	  
3. gezondheidszorg;	  
4. werk	  en	  inkomen;	  
5. afval	  en	  reiniging;	  
6. overig.	  

De	  eerste	  drie	  (veiligheid,	  bouwen	  en	  milieu	  en	  gezondheidszorg)	  zijn	  daarbij	  (direct	  of	  indirect)	  
verbonden	  met	  de	  provinciekeus.	  Bovendien	  zijn	  de	  GR-‐en	  op	  veiligheid	  en	  gezondheidszorg	  ook	  
aan	  elkaar	  verbonden.	  Na	  de	  beschrijving	  van	  deze	  categorieën	  wordt	  een	  aantal	  financiële	  
aspecten	  van	  de	  zes	  voornaamste	  regelingen	  met	  elkaar	  vergeleken.	  	  

Veiligheid	  
Zederik	  en	  Leerdam	  werken	  met	  15	  andere	  gemeenten	  samen	  in	  de	  Veiligheidsregio	  Zuid-‐
Holland-‐Zuid	  (VRZZH),	  Vianen	  met	  25	  anderen	  in	  de	  Veiligheidsregio	  Utrecht.	  De	  taakvelden	  zijn	  
op	  papier	  vergelijkbaar	  (brandweerzorg,	  rapenbestrijding,	  crisisbeheersing,	  geneeskundige	  
hulpverlening).	  	  

Alle	  inhoudelijk	  betrokkenen	  (van	  “beide	  zijden”)	  zijn	  het	  er	  over	  eens	  dat	  Vijfheerenlanden	  
vanuit	  risico	  technisch	  optiek	  in	  Zuid-‐Holland	  thuishoort.	  De	  drie	  gemeenten	  (en	  dus	  ook	  Vianen)	  
maken	  allen	  deel	  uit	  van	  de	  zogenaamde	  Dijkring	  16.	  Deze	  Dijkring	  heeft	  twee	  grote	  risicopunten,	  
waarvan	  één	  bij	  Vianen	  gelegen.	  Een	  belemmering	  in	  de	  huidige	  situatie	  is	  dat	  bij	  een	  grote	  crisis	  
(dijkdoorbraak)	  de	  voorzitter	  van	  de	  VRZHZ	  niet	  de	  bevoegdheid	  van	  een	  burgemeester	  in	  een	  
andere	  provincie	  (nu	  Vianen;	  Vijfheerenlanden	  indien	  zij	  Utrechts	  wordt)	  overnemen.	  Dit	  wordt	  
opgelost	  als	  de	  gemeente	  in	  Zuid-‐Holland	  komt	  te	  liggen.	  Een	  ander	  bestuurlijk	  argument	  ten	  
aanzien	  van	  de	  veiligheidsregio’s	  is	  de	  constatering	  dat	  VRZHZ	  één	  van	  de	  kleinste	  regio’s	  is	  (met	  
hoog	  risicoprofiel)	  en	  VRU	  één	  van	  de	  grootste	  (met	  laag	  risicoprofiel)	  van	  het	  land	  is.	  Er	  is	  een	  
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aanzienlijk	  verschil	  in	  deelnamekosten	  te	  zien.	  De	  gemeente	  Vianen	  is	  aan	  deelnamekosten	  een	  
bedrag	  kwijt	  dat	  van	  gelijke	  hoogte	  is	  als	  de	  bijdrage	  van	  Zederik	  in	  Zuid-‐Holland-‐Zuid.	  Er	  zijn	  
uiteraard	  verklarende	  factoren	  die	  mogelijk	  een	  verschil	  tussen	  Zuid-‐Holland-‐Zuid	  en	  Utrecht	  
verklaren.	  Zoals	  eerder	  vermeld	  kennen	  de	  beide	  regio’s	  een	  ander	  risicoprofiel,	  maar	  meer	  
verklarend	  is	  de	  berekeningswijze	  waarop	  de	  gemeenten	  aan	  de	  regeling	  bijdragen.	  In	  de	  VRZHZ	  
is	  dit	  gebaseerd	  op	  het	  inwonertal	  van	  de	  gemeenten,	  in	  de	  VRU	  is	  de	  verdeelsystematiek	  van	  het	  
Gemeentefonds	  (met	  een	  aantal	  correcties)	  leidend.	  Deelname	  in	  de	  VRU	  is	  dan	  ook	  voor	  de	  drie	  
gemeenten	  aantrekkelijker	  dan	  deelname	  in	  de	  VRZHZ.	  

Consequenties	  van	  toe-‐	  of	  uittreden	  zullen	  vanwege	  de	  omvang	  voor	  VRU	  beperkt	  zijn.	  Voor	  
VRZHZ	  (470.000	  inwoners)	  kunnen	  bij	  uittreding	  wel	  effecten	  optreden.	  Mogelijk	  wordt	  VRZHZ	  
te	  klein	  waardoor	  een	  samenvoeging	  met	  de	  Veiligheidsregio	  Rijnmond	  in	  beeld	  komt	  (waardoor	  
ook	  de	  politieregio	  gaat	  samenvallen	  met	  de	  veiligheidsregio).	  Gezien	  het	  afwijkende	  profiel	  van	  
Zuid-‐Holland-‐Zuid	  ten	  opzichte	  van	  Rijnmond	  wordt	  dit	  door	  betrokkenen	  als	  een	  ongewenst	  
mogelijk	  effect	  beschouwd.	  

Operationeel	  zijn	  er	  geen	  zware	  argumenten	  pro	  en	  contra	  te	  noemen	  voor	  de	  beide	  regio’s.	  In	  
operationele	  uitvoeringsplannen	  zijn	  alle	  bestuurlijke	  afspraken	  vast	  te	  leggen,	  bovendien	  
hebben	  de	  veiligheidsregio’s	  onderling	  afspraken	  gemaakt	  (bij	  bijvoorbeeld	  de	  brandweer)	  hoe	  
grensgebieden	  ook	  gezamenlijk	  worden	  gedekt.	  	  

Beide	  regelingen	  geven	  aan	  in	  geval	  dat	  toetreders	  welkom	  zijn	  en	  dat	  in	  geval	  van	  uittreding	  de	  
financiële	  consequenties	  ervan	  bij	  de	  gemeente	  zal	  worden	  neergelegd.	  Deze	  financiële	  
consequenties	  zijn	  op	  voorhand	  niet	  duidelijk,	  maar	  zullen	  naar	  verwachting	  aan	  beide	  zijden	  
aanzienlijk	  zijn.	  Gezien	  het	  verschil	  in	  deelnamekosten	  en	  het	  feit	  dat	  uittreedkosten	  altijd	  wordt	  
gerelateerd	  aan	  de	  deelnamekosten	  zal	  uitreden	  uit	  de	  VRZHZ	  naar	  verwachting	  tot	  hogere	  
kosten	  leiden	  dan	  uittreding	  uit	  de	  VRU.	  

Bouwen	  en	  milieu	  
Gemeenten	  dienen	  hun	  basistaken	  op	  het	  gebied	  van	  veiligheid,	  toezicht	  en	  handhaving	  onder	  te	  
brengen	  bij	  een	  omgevingsdienst	  binnen	  de	  provinciale	  grenzen.	  Zederik	  en	  Leerdam	  werken	  
met	  15	  andere	  gemeenten	  en	  de	  provincie	  Zuid-‐Holland	  samen	  in	  de	  Omgevingsdienst	  Zuid-‐
Holland-‐Zuid	  (ODZHZ),	  Vianen	  met	  14	  andere	  gemeenten	  in	  de	  Omgevingsdienst	  Regio	  Utrecht	  
(ODRU).	  De	  basis	  dienstverlening	  van	  beide	  regelingen	  is	  vergelijkbaar.	  Er	  zit	  een	  aanzienlijk	  
verschil	  in	  hetgeen	  de	  gemeenten	  ten	  aanzien	  van	  de	  zogenaamde	  plustaken	  afnemen.	  In	  ODZHZ	  
is	  de	  algemene	  lijn	  dat	  de	  gemeenten	  een	  groot	  deel	  van	  het	  takenpakket	  hebben	  ondergebracht.	  
Dat	  geldt	  ook	  voor	  Zederik	  en	  Vianen.	  In	  ODRU	  heeft	  slecht	  één	  deelnemende	  gemeente	  
(IJsselstein)	  al	  haar	  werkzaamheden	  in	  de	  ODRU	  ondergebracht,	  voor	  de	  overige	  gemeenten	  
bedraagt	  het	  pluspakket	  slechts	  15	  à	  20%	  van	  de	  totale	  afname.	  Vianen	  heeft	  zelfs	  onlangs	  een	  
vermindering	  van	  dit	  pluspakket	  met	  de	  ODRU	  afgesproken	  (dit	  wordt	  gedeeltelijk	  uittreden	  
genoemd).	  	  

Bij	  deze	  regelingen	  zijn	  wederom	  aanzienlijke	  verschillen	  in	  deelnamekosten	  te	  zien.	  De	  
gemeente	  Vianen	  is	  een	  bedrag	  kwijt	  dat	  van	  gelijke	  hoogte	  is	  als	  de	  bijdrage	  van	  Zederik,	  de	  
gemeente	  Leerdam	  betaalt	  het	  drievoudige	  van	  Vianen.	  Daar	  staan	  ook	  andere	  diensten	  
tegenover.	  Er	  vindt	  nog	  een	  nadere	  analyse	  plaats	  op	  basis	  van	  de	  deelnamekosten	  voor	  het	  
basispakket.	  	  

Beide	  regelingen	  geven	  aan	  in	  geval	  dat	  toetreders	  welkom	  zijn	  en	  dat	  in	  geval	  van	  uittreding	  de	  
financiële	  consequenties	  ervan	  bij	  de	  gemeente	  zal	  worden	  neergelegd.	  Ook	  dienen	  de	  
gemeenten	  de	  ingebrachte	  formatie	  weer	  in	  dienst	  te	  nemen	  (of	  onder	  te	  brengen	  in	  de	  nieuwe	  
regeling)	  Deze	  financiële	  consequenties	  zijn	  op	  voorhand	  niet	  duidelijk,	  maar	  zullen	  vanwege	  het	  
verschil	  in	  deelnamekosten	  in	  het	  geval	  van	  uittreding	  uit	  ODZHZ	  aanzienlijk	  groter	  zijn.	  	  

Gezondheidszorg	  
Zederik	  en	  Leerdam	  werken	  met	  15	  andere	  gemeenten	  samen	  in	  de	  Dienst	  Gezondheid	  &	  Jeugd	  
Zuid-‐Holland-‐Zuid	  (DGJZHZ),	  Vianen	  met	  25	  andere	  gemeenten	  in	  de	  Gezondheidsdienst	  Regio	  
Utrecht	  (GGDRU).	  De	  GGDRU	  voert	  de	  taken	  conform	  de	  wet	  Publieke	  Gezondheid	  uit,	  de	  DGJZHZ	  
daarboven	  ook	  de	  Wet	  Kinderopvang,	  de	  Leerplichtwet,	  onderdelen	  van	  de	  Jeugdwet,	  regionale	  
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Ambulancevoorziening	  en	  regionale	  crisisdienst	  uit.	  Daarmee	  zit	  er	  een	  aanzienlijk	  verschil	  in	  
hetgeen	  de	  gemeenten	  van	  de	  respectievelijke	  diensten	  afnemen.	  	  

Bij	  deze	  regelingen	  zijn	  wederom	  aanzienlijke	  verschillen	  in	  deelnamekosten	  te	  zien.	  De	  
gemeente	  Vianen	  betaalt	  een	  jaarlijkse	  bijdrage	  van	  235.000	  euro	  en	  betaalt	  daarmee	  minder	  dan	  
de	  helft	  van	  Zederik	  en	  minder	  dan	  eenderde	  van	  de	  bijdrage	  van	  Leerdam.	  Beide	  regelingen	  
geven	  aan	  in	  geval	  dat	  toetreders	  welkom	  zijn	  en	  dat	  in	  geval	  van	  uittreding	  de	  financiële	  
consequenties	  ervan	  bij	  de	  gemeente	  zal	  worden	  neergelegd.	  Deze	  financiële	  consequenties	  zijn	  
op	  voorhand	  niet	  duidelijk,	  maar	  zullen	  vanwege	  het	  verschil	  in	  deelnamekosten	  in	  Zuid-‐Holland	  
aanzienlijk	  groter	  zijn,	  omdat	  de	  uittreedkosten	  altijd	  worden	  gerelateerd	  aan	  de	  
deelnamekosten.	  

Werk	  en	  inkomen	  
De	  gemeenten	  Zederik	  en	  Leerdam	  zijn	  met	  de	  vier	  andere	  AV-‐gemeenten	  en	  de	  Gelderse	  
gemeente	  Lingewaal	  voor	  wat	  betreft	  werk	  en	  inkomen	  aangesloten	  bij	  de	  Regionale	  Sociale	  
Dienst	  Alblasserwaard-‐Vijfheerenlanden	  (RSD-‐AV)	  en	  voor	  wat	  betreft	  de	  Wsw	  bij	  de	  Avelingen	  
groep	  AV.	  Deze	  twee	  GR-‐en	  worden	  op	  dit	  moment	  samengevoegd.	  De	  gemeente	  Vianen	  is	  met	  
vier	  andere	  gemeenten	  voor	  wat	  betreft	  werk	  en	  inkomen	  aan	  Werk	  en	  Inkomen	  Lekstroom	  
(WIL)	  verbonden	  en	  met	  vijf	  andere	  gemeenten	  voor	  wat	  betreft	  de	  Wsw	  aan	  het	  Sociaal	  
Werkvoorzieningsschap	  Het	  Westelijk	  Gebied	  van	  Utrecht	  (kortweg:	  PAUW	  genoemd).	  	  Omdat	  
het	  bij	  al	  deze	  regelingen	  om	  gedecentraliseerd	  rijksbeleid	  gaat	  er	  slechts	  in	  beperkte	  mate	  
sprake	  is	  van	  ‘eigen’	  gemeentelijk	  beleid	  (minimabeleid)	  zijn	  de	  regelingen	  en	  bekostiging	  goed	  
te	  vergelijken.	  Punt	  van	  aandacht	  is	  dat	  de	  RSD-‐V	  ook	  een	  kredietbank	  is.	  	  

Bij	  uittreding	  uit	  de	  regio	  AV	  zullen	  er	  aanzienlijke	  consequenties	  zijn,	  bij	  de	  Lekstroom	  is	  dit	  
minder	  het	  geval.	  De	  regelingen	  RSD-‐AV	  en	  Avelingen	  groep	  verliezen	  bij	  uittreden	  ongeveer	  
20%	  van	  haar	  deelnemers.	  De	  gesproken	  vertegenwoordigers	  geven	  aan	  dat	  de	  
levensvatbaarheid	  van	  de	  dienst	  in	  het	  gedrang	  komt	  en	  dat	  de	  dienst	  zich	  waarschijnlijk	  
opnieuw	  moet	  gaan	  positioneren,	  mochten	  Leerdam	  en	  Zederik	  uittreden.	  Overigens	  beschikt	  de	  
Avelingen	  groep	  (in	  de	  vorm	  van	  gebouwen	  in	  eigendom)	  over	  een	  stille	  reserve	  van	  7	  à	  9	  
miljoen	  euro	  (waarvan	  het	  belang	  van	  de	  beide	  gemeenten	  een	  bedrag	  tussen	  de	  1	  en	  2	  miljoen	  
euro	  zal	  zijn).	  Bij	  toetreden	  worden	  beiden	  regelingen	  robuuster.	  De	  WIL	  geeft	  aan	  dat	  deze	  
robuustheid	  van	  toepassing	  is	  op	  de	  inkomensvoorziening,	  schuldhulpverlening,	  participatie	  en	  
werkgeversdienstverlening.	  	  

Deelnamekosten	  bij	  deze	  regelingen	  worden	  niet	  zozeer	  bepaald	  door	  de	  omvang	  van	  de	  
gemeente	  in	  aantal	  inwoners,	  maar	  veeleer	  door	  het	  aantal	  uitkeringsgerechtigden.	  	  

	   Zederik	   Leerdam	   Vianen	  
Aantal	  uitkeringsgerechtigden	  per	  1000	  inwoners	   24	   34	   39	  
Aantal	  bijstandscliënten	  per	  100	  inwoners	   10	   30	   24	  
Bron:	  CBS	  2014	  

Als	  op	  basis	  van	  de	  in	  de	  tabel	  genoemde	  aantallen	  wordt	  doorberekend	  naar	  de	  verschillende	  
regelingen	  op	  het	  gebied	  van	  werk	  en	  inkomen	  ontstaan	  er	  slechts	  kleine	  verschillen	  die	  kunnen	  
worden	  toegeschreven	  aan	  afrondingen.	  Voor	  wat	  betreft	  de	  WSW-‐regeling	  kan	  worden	  
geconstateerd	  dat	  PAUW	  financieel	  aantrekkelijker	  lijkt	  dan	  de	  Avelingen	  groep.	  Dit	  verschil	  zal	  
mogelijk	  zijn	  oorsprong	  kennen	  in	  een	  verschil	  in	  dienstverlening.	  De	  gemeente	  Leerdam	  (met	  
een	  min	  of	  meer	  vergelijkbaar	  aantal	  klanten)	  betaalt	  ruim	  vier	  keer	  zoveel	  als	  Vianen.	  De	  kosten	  
staan	  weergegeven	  in	  de	  volgende	  paragraaf.	  

Beide	  regelingen	  geven	  aan	  in	  geval	  dat	  toetreders	  welkom	  zijn	  en	  dat	  in	  geval	  van	  uittreding	  de	  
financiële	  consequenties	  ervan	  bij	  de	  gemeente	  zullen	  worden	  neergelegd.	  De	  regeling	  WIL	  acht	  
het	  mogelijk	  om	  delen	  van	  de	  diensten	  samen	  met	  de	  Regionale	  Sociale	  Dienst	  AV	  aan	  te	  bieden.	  
Voorwaarde	  is	  dat	  de	  verordenende	  bevoegdheid	  niet	  aan	  de	  regeling	  wordt	  overgedragen.	  
Beleidsmatig	  moeten	  er	  geen	  verschillen	  zijn,	  dit	  leidt	  tot	  rechtsongelijkheid	  voor	  inwoners.	  De	  
beleidsmatige	  taak	  dient	  derhalve	  bij	  een	  van	  de	  partijen	  te	  worden	  belegd.	  Ook	  de	  
uitkeringsverstrekking	  kan	  het	  beste	  door	  een	  van	  de	  partijen	  worden	  verricht.	  Participatie	  kan	  
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het	  beste	  afhankelijk	  gesteld	  worden	  van	  de	  oriëntatie	  (waar	  is	  de	  werkgelegenheid	  primair	  te	  
vinden)	  en	  de	  toegangsfunctie	  kan	  worden	  gedeeld.	  	  

Afval	  en	  reiniging	  
De	  gemeenten	  Zederik	  en	  Leerdam	  zijn	  met	  vier	  andere	  gemeenten	  aangesloten	  bij	  de	  
Reinigingsdienst	  Waardlanden.	  In	  deze	  regeling	  is	  de	  complete	  keten	  op	  het	  gebied	  van	  afval	  (van	  
beleid	  tot	  verwijdering)	  ondergebracht.	  De	  gemeente	  Vianen	  participeert	  met	  25	  andere	  
gemeenten	  en	  de	  provincie	  Utrecht	  is	  Afvalverwijdering	  Utrecht	  (de	  regelingen	  zijn	  overigens	  
niet	  gebonden	  aan	  provinciegrenzen).	  De	  laatste	  regeling	  beperkt	  zich	  alleen	  tot	  de	  
afvalverwijdering;	  in	  de	  eerste	  is	  ook	  het	  beleid	  rond	  afval(inzameling)	  een	  onderdeel	  van	  de	  
regeling.	  

Bij	  deze	  regelingen	  zijn	  dan	  wederom	  aanzienlijke	  verschillen	  in	  deelnamekosten	  te	  zien.	  De	  
gemeente	  Vianen	  betaalt	  een	  jaarlijkse	  bijdrage	  van	  349.000	  euro	  en	  betaalt	  daarmee	  ruim	  
minder	  dan	  de	  helft	  van	  Zederik	  en	  bijna	  een	  kwart	  van	  de	  bijdrage	  van	  Leerdam	  aan	  
Waardlanden.	  Naast	  het	  feit	  dat	  Vianen	  het	  beleid	  rond	  afval	  niet	  in	  de	  GR	  heeft	  ondergebracht,	  
spelen	  ook	  hier	  inhoudelijke	  verschillen	  (uitgestrektheid	  van	  het	  gebied,	  aantal	  en	  wijze	  van	  
afvalinzameling)	  een	  rol.	  Er	  vindt	  nog	  een	  nadere	  analyse	  plaats	  op	  basis	  van	  een	  diepgaande	  
vergelijking	  van	  het	  dienstenpakket.	  	  

Uittreden	  uit	  de	  GR	  Waardlanden	  betekent	  -‐conform	  de	  letter	  van	  de	  regeling-‐	  een	  verwachte	  
kostenpost	  van	  3.500	  euro	  per	  aansluiting,	  hetgeen	  neerkomt	  op	  ongeveer	  5	  mln	  euro.	  Van	  de	  
Utrechtse	  regeling	  is	  dit	  niet	  vastgelegd.	  Uittreding	  of	  toetreding	  zal	  overigens	  voor	  de	  Zuid-‐
Hollandse	  regeling,	  vanwege	  de	  schaal	  en	  omvang,	  grotere	  consequenties	  hebben	  dan	  uittreden	  
uit	  de	  Utrechtse	  regeling	  (hier	  zal	  toe-‐	  of	  uittreden	  nauwelijks	  consequenties	  hebben	  voor	  de	  
bedrijfsvoering).	  

Uittreding	  of	  toetreding	  zal	  overigens	  geen	  grote	  consequenties	  hebben	  voor	  de	  huidige	  regeling	  
sec.	  Het	  toe-‐	  of	  uittreden	  brengt	  de	  bedrijfsvoering	  ervan	  niet	  in	  gevaar.	  

Overig	  
Leerdam	  en	  Zederik	  participeren	  in	  de	  GR	  Alblasserwaard-‐Vijfheerenlanden.	  De	  gemeente	  
Vianen	  doet	  mee	  aan	  het	  Economic	  Board	  Utrecht	  (hierna	  EBU).	  Dit	  is	  geen	  formele	  regeling,	  de	  
regeling	  werkt	  met	  overlegtafels,	  zonder	  een	  gestructureerde	  organisatie	  erachter.	  Beide	  
regelingen	  zijn	  niet	  gebonden	  aan	  provinciegrenzen	  (in	  EBU	  is	  Hilversum	  aangesloten).	  De	  GR	  AV	  
richt	  zich	  op	  economische	  ontwikkeling	  en	  toerisme.	  De	  gemeente	  kan	  er	  in	  welke	  hoedanigheid	  
voor	  kiezen	  bij	  deze	  GR	  aangesloten	  te	  blijven.	  Het	  zou	  ook	  niet	  “botsen”	  met	  een	  eventuele	  
deelname	  aan	  de	  EBU,	  mocht	  de	  gemeente	  Utrechts	  worden.	  

Verder	  is	  voor	  wat	  betreft	  Zederik	  en	  Leerdam	  de	  samenwerking	  GLZ	  (samen	  met	  
Giessenlanden)	  van	  belang.	  Dit	  is	  geen	  formele	  GR.	  De	  drie	  gemeenten	  hebben	  door	  middel	  van	  
dienstverleningsovereenkomsten	  (DVO’s)	  vastgelegd	  op	  een	  aantal	  taakvelden	  (JZ,	  P&O,	  ICT	  en	  
inkoop)	  werkzaamheden	  voor	  elkaar	  te	  verrichten.	  In	  ieder	  van	  de	  drie	  organisaties	  is	  een	  
taakveld	  ondergebracht.	  Het	  onderdeel	  P&O	  is	  in	  Giessenlanden	  ondergebracht;	  het	  lijkt	  niet	  
logisch	  dit	  na	  een	  fusie	  te	  continueren	  vanuit	  de	  gedachte	  dat	  een	  gemeente	  met	  55.000	  inwoners	  
(en	  met	  name	  een	  organisatie	  die	  vol	  in	  transitie	  is	  na	  een	  herindeling)	  dit	  taakveld	  buiten	  de	  
deur	  plaatst.	  Bovendien	  zet	  de	  gemeente	  Giessenlanden	  in	  op	  een	  fusie	  met	  de	  gemeente	  
Molenwaard.	  De	  gemeenten	  kunnen,	  met	  inachtneming	  van	  tijdpaden	  de	  DVO’s	  tegen	  
overzienbare	  kosten	  en	  binnen	  redelijke	  termijnen	  opzeggen.	  

6.2.2.	  Financiële	  gegevens:	  deelnamekosten	  
In	  de	  voorgaande	  beschrijving	  is	  aangegeven	  dat	  de	  deelnamekosten	  van	  verschillende	  
regelingen	  (op	  dezelfde	  taakgebieden)	  grote	  verschillen	  laten	  zien.	  De	  verschillen	  treden	  daarbij	  
op	  tussen	  de	  Zuid-‐Holland	  Zuid	  regelingen	  enerzijds	  en	  de	  Utrechtse	  regelingen	  anderzijds.	  
Teneinde	  dit	  te	  analyseren	  is	  met	  betrekking	  tot	  vier	  soorten	  regelingen	  verdieping	  gezocht	  op	  
de	  deelnamekosten.	  Daartoe	  zijn	  de	  gemeenten	  Leerdam	  en	  Vianen	  vergeleken.	  Beide	  gemeenten	  
hebben	  een	  vergelijkbaar	  inwoneraantal	  en	  hebben	  ogenschijnlijk	  sterk	  afwijkende	  
deelnamekosten.	  Omdat	  de	  gemeente	  Zederik	  deelneemt	  aan	  dezelfde	  regelingen	  als	  de	  
gemeente	  Leerdam	  en	  onder	  dezelfde	  condities	  is	  deze	  gemeente	  in	  onderstaande	  vergelijking	  
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niet	  opgenomen.	  In	  navolgende	  tabel	  hebben	  wij	  van	  vier	  belangrijke	  regelingen	  de	  huidige	  
deelnamekosten	  van	  de	  gemeenten	  Leerdam	  en	  Zederik	  op	  een	  rij	  gezet.	  
	  
Gemeenschappelijke	  regeling	   Leerdam	   Vianen	   Verschil	   %	  
	   	   	   	   	  
Aantal	  inwoners	   20.563	   19.625	   938	   5%	  
	   	   	   	   	  
Veiligheidsregio	   1.600.000	   1.012.000	   588.000	   58%	  
Omgevingsdienst	   1.045.000	   367.000	   678.000	   184%	  
GGD	  /	  Jeugd	  en	  gezondheid	   812.000	   235.000	   577.000	   246%	  
AVU	  /	  Waardlanden	   1.358.000	   349.000	   1.009.000	   289%	  
	  
Ogenschijnlijk	  heeft	  de	  gemeente	  Vianen	  met	  slechts	  5%	  minder	  inwoners	  dan	  de	  gemeente	  
Leerdam	  enorm	  veel	  lagere	  deelnamekosten	  aan	  gemeenschappelijke	  regelingen	  dan	  de	  
gemeente	  Leerdam.	  Onderstaande	  analyse	  nuanceert	  deze	  verschillen.	  	  
	  
Veiligheidsregio	  
Het	  verschil	  van	  €	  588.000	  in	  Vianens	  voordeel	  kan	  deels	  verklaard	  worden.	  Een	  bedrag	  van	  €	  
50.000	  wordt	  verklaard	  door	  het	  geringere	  aantal	  inwoners	  van	  de	  gemeente	  Vianen.	  Een	  
aanvullend	  bedrag	  van	  €	  100.000	  wordt	  verklaard	  door	  het	  feit	  dat	  de	  Leerdamse	  vrijwilligers	  
een	  piketkostenvergoeding	  krijgen.	  De	  Vianense	  vrijwilligers	  hebben	  dat	  recht	  niet.	  Tenslotte	  
wordt	  een	  bedrag	  van	  €	  100.000	  verklaard	  door	  het	  feit	  dat	  in	  de	  kosten	  van	  de	  gemeente	  
Leerdam	  de	  huisvestingslasten	  van	  één	  brandweerkazerne	  zitten	  die	  al	  eigendom	  is	  van	  de	  GR.	  
De	  twee	  Vianense	  kazernes	  en	  de	  tweede	  Leerdamse	  kazerne	  zijn	  nog	  eigendom	  van	  de	  
gemeenten	  en	  zitten	  dus	  nog	  niet	  in	  de	  door	  de	  GR	  doorberekende	  kosten.	  Overig	  betreft	  het	  bij	  
de	  twee	  Vianense	  kazernes	  oude	  posten	  en	  bij	  de	  twee	  Leerdamse	  kazernes	  nieuwe	  posten.	  De	  
kapitaallasten	  van	  de	  gemeente	  Leerdam	  zijn	  dan	  ook	  hoger.	  Daar	  staat	  tegenover	  dat	  de	  
gemeente	  Vianen	  op	  afzienbare	  termijn	  zijn	  eigen	  kazernes	  zal	  moeten	  vernieuwen.	  Gecorrigeerd	  
voor	  deze	  verschillen	  is	  er	  sprake	  van	  een	  niet	  verklaard	  verschil	  van	  €	  338.000	  in	  Vianens	  
voordeel.	  Dit	  verschil	  wordt	  waarschijnlijk	  verklaard	  door	  een	  schaalverschil.	  De	  Utrechtse	  
Veiligheidsregio	  is	  immers	  ruim	  twee	  keer	  zo	  groot	  als	  de	  Zuid-‐Holland	  Zuid	  regio.	  
	  
Omgevingsdienst	  
Het	  verschil	  van	  €	  678.000	  in	  Vianens	  voordeel	  kan	  volledig	  verklaard	  worden.	  Een	  bedrag	  van	  €	  
18.000	  wordt	  verklaard	  door	  het	  geringere	  aantal	  inwoners	  van	  de	  gemeente	  Vianen.	  Daarnaast	  
voert	  de	  Omgevingsdienst	  in	  Zuid-‐Holland	  Zuid	  voor	  de	  gemeente	  Leerdam	  de	  bouw-‐	  en	  
woningtoezichttaken	  uit.	  De	  gemeente	  Vianen	  doet	  dit	  met	  eigen	  personeel.	  De	  kosten	  hiervan	  
bedragen	  voor	  de	  gemeente	  Vianen	  €	  694.000	  per	  jaar.	  Hiermee	  is	  het	  verschil	  al	  meer	  dan	  
volledig	  verklaard.	  
	  
GGD/Jeugd	  en	  gezondheid	  
Het	  verschil	  van	  €	  577.000	  in	  Vianens	  voordeel	  kan	  volledig	  verklaard	  worden.	  Een	  bedrag	  van	  €	  
12.000	  wordt	  verklaard	  door	  het	  geringere	  aantal	  inwoners	  van	  de	  gemeente	  Vianen.	  Daarnaast	  
voert	  de	  GR	  in	  Zuid-‐Holland	  Zuid	  (Jeugd	  en	  Gezondheid)	  voor	  de	  gemeente	  Leerdam	  zowel	  de	  
GGD	  taken	  alsook	  de	  jeugdgezondheidszorgtaken	  en	  leerplichttaken	  uit.	  De	  
jeugdgezondheidszorgtaken	  worden	  bij	  de	  gemeente	  Vianen	  echter	  uitgevoerd	  door	  twee	  
organisaties,	  namelijk	  Rivas	  (0-‐4)	  en	  de	  GGD	  regio	  Utrecht	  (4-‐19).	  De	  subsidie	  voor	  Rivas	  en	  de	  
aanvullende	  opdrachten	  voor	  zowel	  Rivas	  als	  de	  GGD	  bedragen	  €	  447.000.	  De	  gemeente	  Vianen	  
voert	  zelf	  de	  leerplichttaken	  uit.	  De	  kosten	  hiervan	  bedragen	  €	  226.000.	  Daarmee	  is	  het	  verschil	  
in	  Leerdams	  nadeel	  al	  meer	  dan	  volledig	  verklaard	  en	  is	  er	  eigenlijk	  sprake	  van	  een	  Vianens	  
nadeel	  op	  de	  uitvoering	  van	  deze	  taken.	  	  
	  
AVU/Waardlanden	  
De	  analyse	  van	  de	  verschillen	  tussen	  beide	  afvalregio’s	  is	  gecompliceerder	  van	  aard.	  Feitelijk	  
voert	  de	  gemeente	  Vianen	  de	  afvalinzameling	  volledig	  in	  eigen	  beheer	  uit.	  De	  kosten	  van	  de	  AVU	  
van	  €	  349.000	  betreffen	  dan	  ook	  feitelijk	  alleen	  de	  kosten	  van	  afvoer	  van	  huisvuil.	  De	  gemeente	  
Leerdam	  laat	  vrijwel	  de	  volledige	  afvalinzamelingstaak	  uitvoeren	  door	  de	  GR	  Waardlanden.	  Een	  
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vergelijking	  kan	  dan	  ook	  beter	  plaatsvinden	  op	  de	  totale	  kosten	  van	  afvalinzameling.	  Kijken	  we	  
daarnaar	  dan	  kan	  geconstateerd	  worden	  dat	  deze	  in	  de	  gemeente	  Leerdam	  €	  2.018.000	  bedragen	  
en	  in	  de	  gemeente	  Vianen	  €	  1.730.000.	  Dit	  betreft	  een	  verschil	  van	  	  €	  288.000	  in	  het	  voordeel	  van	  
de	  gemeente	  Vianen.	  	  Een	  bedrag	  van	  €	  85.000	  wordt	  verklaard	  door	  het	  geringere	  aantal	  
inwoners	  van	  de	  gemeente	  Vianen.	  Een	  aanvullend	  bedrag	  van	  €	  148.000	  wordt	  verklaard	  
doordat	  de	  gemeente	  Leerdam	  een	  deel	  van	  de	  kosten	  van	  straatreiniging	  toerekent	  aan	  de	  
kosten	  van	  afvalinzameling	  (en	  dus	  ook	  aan	  de	  afvalstoffenheffing).	  Het	  resterende	  verschil	  van	  €	  
55.000	  vindt	  zijn	  oorzaak	  in	  het	  feit	  dat	  de	  gemeente	  Vianen	  (via	  de	  AVU)	  het	  huisvuil	  goedkoper	  
kan	  afvoeren	  dan	  de	  gemeente	  Leerdam	  (via	  Waardlanden).	  Dit	  wordt	  verklaard	  doordat	  het	  
AVU	  lagere	  stortkosten	  heeft	  dan	  Waardlanden.	  	  
	  
Samenvattend	  kan	  worden	  geconcludeerd	  dat	  de	  soms	  grote	  verschillen	  tussen	  de	  
deelnamekosten	  in	  gemeenschappelijke	  regelingen	  tussen	  de	  gemeenten	  Leerdam	  en	  Vianen	  
meestal	  goed	  verklaarbaar	  zijn	  en	  kleiner	  zijn	  dan	  ze	  in	  eerste	  instantie	  op	  basis	  van	  de	  cijfers	  
lijken.	  	  
	  

6.2.3.	  Financiële	  gegevens	  uittreedkosten	  
Een	  specifiek	  vraagstuk	  betreft	  de	  desintegratiekosten	  die	  ontstaan	  als	  gemeenten	  uit	  een	  
gemeenschappelijke	  regeling	  treden.	  Het	  is	  logisch	  dat	  gemeenten	  graag	  vooraf	  duidelijk	  willen	  
hebben	  welke	  kosten	  zij	  kunnen	  verwachten,	  daarentegen	  is	  het	  juist	  in	  het	  kader	  van	  een	  
gemeentelijke	  fusie	  volstrekt	  ondoenlijk	  hier	  gedetailleerde	  uitspraken	  over	  te	  doen.	  	  

Het	  is	  van	  belang	  dat	  voor	  wat	  betreft	  de	  desintegratiekosten	  die	  er	  altijd	  zullen	  zijn	  niet	  in	  eerste	  
instantie	  de	  Wgr	  van	  belang	  is	  maar	  de	  wet	  Arhi.	  Gemeenten	  die	  als	  gevolg	  van	  gemeentelijke	  (of	  
provinciale)	  herindeling	  uit	  een	  GR	  moeten	  treden	  krijgen	  ontegenzeggelijk	  met	  kosten	  te	  maken.	  
Het	  is	  echter	  niet	  zo	  dat	  bepalingen	  die	  soms	  in	  regelingen	  zijn	  te	  vinden,	  zoals	  bijvoorbeeld	  vijf	  
maal	  de	  jaarlijkse	  deelnamekosten	  bij	  vrijwillig	  uittreden,	  van	  toepassing	  zijn.	  	  

In	  die	  zin	  geeft	  de	  analyse	  die	  in	  de	  eerder	  aangehaalde	  Quick	  scan46	  is	  gemaakt	  een	  volstrekt	  
verkeerd	  beeld.	  In	  de	  berekening	  die	  voor	  Leerdam	  en	  Zederik	  gezamenlijk	  op	  een	  
“conservatieve”	  22,4	  miljoen	  euro	  uitkomt,	  is	  uitgegaan	  van	  de	  Wgr.	  Hiermee	  wordt	  een	  onjuist	  
beeld	  geschetst.	  Voor	  de	  duidelijkheid	  geven	  wij	  op	  voorhand	  al	  aan	  dat	  wij	  in	  deze	  rapportage	  
niet	  een	  alternatief	  getal	  zullen	  presenteren.	  Om	  de	  eenvoudige	  reden	  dat	  dat	  onmogelijk	  is.	  Wel	  
willen	  wij	  het	  kader	  schetsen	  waarbinnen	  de	  desintegratiekosten	  zullen	  moeten	  worden	  bepaald.	  
Teven	  laten	  wij	  een	  aantal	  praktijkvoorbeelden	  zien.	  

Toepassing	  van	  de	  wet	  Arhi	  	  	  	  
In	  het	  geval	  van	  een	  gemeentelijke	  herindeling	  wordt	  veelal	  van	  de	  bepalingen	  in	  de	  
gemeenschappelijke	  regeling	  afgeweken	  en	  komen	  bepalingen	  uit	  de	  wet	  Arhi	  primair	  in	  beeld.	  
De	  tweede	  volzin	  van	  artikel	  41	  lid	  4	  Wet	  Arhi,	  bepaalt	  dat	  de	  deelnemers	  aan	  een	  
gemeenschappelijke	  regeling	  bij	  de	  uit	  de	  gewijzigde	  gemeentelijke	  indeling	  voortvloeiende	  
voorzieningen	  kunnen	  afwijken	  van	  de	  bepalingen	  van	  de	  gemeenschappelijke	  regeling	  met	  
betrekking	  tot	  wijziging	  en	  opheffing	  van	  de	  regeling	  en	  het	  toe-‐	  en	  uittreden	  van	  deelnemers.	  Uit	  
jurisprudentie	  blijkt	  dat	  deze	  bepaling	  niet	  zodanig	  mag	  worden	  geïnterpreteerd,	  dat	  afwijking	  
van	  in	  de	  gemeenschappelijke	  regeling	  geldende	  bepalingen	  inzake	  uittredingssommen	  mogelijk	  
of	  gerechtvaardigd	  is,	  als	  de	  omstandigheden	  waaronder	  uittreding	  plaatsvindt	  in	  rechtstreeks	  
verband	  staan	  met	  de	  werking	  van	  de	  bepalingen	  van	  de	  Wet	  Arhi47,	  tenzij	  het	  in	  redelijkheid	  niet	  
van	  de	  uittredende	  deelnemer	  kan	  worden	  gevergd.	  Er	  is	  hier	  immers	  sprake	  van	  bepalingen	  die,	  
in	  geval	  van	  uittreding	  van	  een	  of	  meer	  deelnemers,	  een	  waarborg	  vormen	  voor	  de	  positie	  van	  de	  
resterende	  deelnemers	  aan	  de	  betrokken	  gemeenschappelijke	  regeling,	  omdat	  allerlei	  kosten	  niet	  
of	  slechts	  geleidelijk	  kunnen	  worden	  verminderd.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46	  Regionale	  effecten	  bestuurlijke	  heroriëntatie	  Alblasserwaard-‐Vijfheerenlanden,	  Think	  Public	  Advies	  en	  
Bureau	  Louter,	  maart	  2015	  

47	  KB	  25-‐02-‐1986	  nr.	  6,	  AB	  1986/446.	  
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Uit	  de	  richtlijnen	  die	  gehanteerd	  worden	  voor	  vaststelling	  van	  de	  uittredingssom	  kan	  worden	  
afgeleid	  dat	  de	  schade	  die	  op	  het	  tijdstip	  van	  uittreding	  ontstaat	  bepalend	  is.	  Er	  wordt	  binnen	  de	  
uittredingssom	  wel	  onderscheid	  gemaakt	  tussen	  “frictiekosten”	  en	  “desintegratiekosten”.	  De	  
frictiekosten	  zijn	  eenmalige	  kosten	  ten	  gevolge	  van	  de	  eventuele	  uittreding;	  deze	  ontstaan	  nadat	  
het	  voornemen	  tot	  uittreden	  formeel	  bekend	  is	  gemaakt.	  Desintegratiekosten	  hebben	  te	  maken	  
met	  kosten	  van	  (de	  afbouw	  van)	  overcapaciteit	  die	  kan	  ontstaan	  in	  de	  personele	  en	  de	  materiële	  
sfeer.	  Deze	  worden	  alleen	  in	  rekening	  gebracht	  als	  de	  gemeente	  daadwerkelijk	  besluit	  uit	  te	  
treden.	  

Bepaling	  van	  de	  desintegratieschade	  
Uitgangspunt	  van	  de	  uittredingsregeling	  c.q.	  de	  hoogte	  van	  de	  uittredingssom	  dient	  te	  zijn	  dat	  er	  
voor	  partijen	  een	  redelijk	  en	  billijk	  resultaat	  ontstaat.	  Dit	  om	  te	  voorkomen	  dat	  de	  andere	  
gemeenten	  in	  een	  gemeenschappelijke	  regeling	  een	  onnodige	  rekening	  betalen	  voor	  de	  uittreding	  
van	  een	  of	  meer	  van	  hun	  leden.	  En	  om	  te	  voorkomen	  dat	  een	  nieuwe	  gemeente	  opgezadeld	  wordt	  
met	  onredelijke	  lasten	  op	  basis	  van	  standaard	  uittredingsbepalingen.	  Een	  gemeentesecretaris	  
citerend	  die	  over	  deze	  kosten	  namens	  zijn	  gemeente	  met	  een	  GR	  heeft	  onderhandeld:	  “de	  GR	  
hoeft	  aan	  onze	  gemeentelijke	  herindeling	  financieel	  niet	  bij	  te	  dragen,	  maar	  ze	  hoeven	  er	  ook	  niet	  
aan	  te	  verdienen”.	  	  
	  
Door	  de	  Afdeling	  bestuursrechtspraak	  van	  de	  Raad	  van	  State	  is	  dit	  uitgangspunt	  vertaald	  als	  dat	  
de	  uittredende	  gemeente	  de	  reële	  schade	  vergoedt	  van	  het	  openbaar	  lichaam	  en	  de	  overblijvende	  
gemeenten,	  die	  het	  rechtstreekse	  gevolg	  is	  van	  het	  uittreden	  uit	  de	  gemeenschappelijke	  
regeling48.	  In	  de	  praktijk	  wordt	  hieronder	  begrepen	  de	  ongedekte,	  voor	  rekening	  van	  de	  regeling	  
blijvende,	  onontkoombare	  en	  onvermijdbare	  structurele	  kosten,	  die	  het	  gevolg	  zijn	  van	  
uittreding	  van	  een	  deelnemer,	  bij	  een	  gelijkblijvende	  jaarlijkse	  bijdrage	  van	  de	  overige	  
deelnemers.	  Dit	  wordt	  wel	  de	  “desintegratieschade”	  genoemd,	  die	  vertaald	  wordt	  in	  een	  
uittredingssom.	  In	  feite	  moeten	  bij	  deze	  schade	  nog	  worden	  opgeteld	  de	  eenmalige	  kosten	  van	  de	  
uittreding,	  die	  uitsluitend	  daarvan	  het	  gevolg	  zijn49.	  Over	  de	  hoogte	  en	  de	  noodzaak	  van	  deze	  
kosten	  kunnen	  verschillen	  van	  mening	  ontstaan,	  zodat	  duidelijke	  en	  goede	  afspraken	  dan	  ook	  
eveneens	  voor	  deze	  kosten	  gewenst	  zijn.	  Hierop	  van	  invloed	  is	  het	  tijdsaspect.	  De	  gemeente	  
Vijfheerenlanden	  heeft	  (uitgaande	  van	  een	  fusie	  per	  1-‐1-‐2018)	  ruim	  twee	  jaar	  tijd	  om	  financiële,	  
personele,	  juridische	  en	  overige	  consequenties	  van	  uittreden	  met	  de	  andere	  deelnemers	  
gezamenlijk	  op	  een	  zakelijke	  wijze	  te	  regelen.	  Het	  is	  gebruikelijk	  om	  het	  deel	  van	  de	  formatie	  wat	  
toegerekend	  kan	  worden	  aan	  de	  uittreders	  over	  te	  nemen	  (of	  dit	  financieel	  te	  verrekenen),	  maar	  
het	  is	  ook	  gebruikelijk	  dat	  hierop	  (door	  de	  GR)	  wordt	  geanticipeerd	  (bijvoorbeeld	  door	  het	  niet	  
of	  tijdelijk	  vervullen	  van	  ontstane	  vacatures).	  
	  
Dat	  desintegratieschade	  hoog	  op	  kan	  lopen,	  blijkt	  wel	  uit	  de	  situatie	  waarvoor	  de	  voormalige	  gemeente	  
Alkemade	  zich	  zag	  gesteld,	  toen	  zij	  in	  het	  kader	  van	  de	  fusie	  met	  Jacobswoude	  uit	  de	  regio	  Holland	  Rijnland	  
wilde	  stappen.	  Het	  algemeen	  bestuur	  van	  Holland	  Rijnland	  wilde	  na	  het	  vertrek	  van	  de	  gemeente	  nog	  zo'n	  €	  
7	  miljoen	  van	  de	  nieuwe	  gemeente	  Kaag	  en	  Braassem,	  waarmee	  een	  eventuele	  uittreding	  van	  tafel	  was.	  Dat	  
het	  uittreden	  uit	  de	  regio	  zo	  duur	  uitpakte,	  kwam	  met	  name	  doordat	  de	  voormalige	  gemeente	  Alkemade	  
zich	  verplicht	  had	  om	  tot	  en	  met	  2022	  jaarlijks	  een	  bedrag	  in	  het	  regionaal	  investeringsfonds	  te	  storten,	  
welke	  verplichting	  volgens	  het	  algemeen	  bestuur	  van	  Holland	  Rijnland	  niet	  kwam	  te	  vervallen	  als	  gevolg	  
van	  de	  fusie.	  
	  

Berekeningsgrondslag	  desintegratie	  
Wanneer	  de	  berekeningsgrondslag	  niet	  duidelijk	  in	  de	  regeling	  is	  opgenomen,	  moet	  een	  keuze	  
worden	  gemaakt	  tussen	  het	  vaststellen	  van	  de	  uittredingssom	  op	  basis	  van	  de	  werkelijk	  geleden	  
of	  te	  lijden	  desintegratieschade	  (inkomstenderving)	  of	  het	  vaststellen	  van	  de	  schade	  op	  basis	  van	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
48	  AB	  RvS	  12-‐12-‐2001,	  LJN:	  AD7959.	  Dit	  uitgangspunt	  is	  in	  overeenstemming	  met	  de	  terzake	  door	  de	  Kroon	  
en	  de	  voormalige	  Afdeling	  rechtspraak	  van	  de	  Raad	  van	  State	  gevormde	  jurisprudentie	  (zie	  AR	  RvS	  12-‐08-‐
1993,	  AB	  1994/280).	  

49	  Hierbij	  kan	  worden	  gedacht	  aan	  kosten	  van	  adviezen	  over	  de	  overblijvende	  organisatie,	  met	  name	  over	  de	  
personele	  en	  materiële	  capaciteit.	  
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een	  normering.	  Ook	  een	  combinatie	  behoort	  tot	  de	  mogelijkheden.	  Iedere	  methodiek	  kent	  zijn	  
voor-‐	  en	  nadelen	  en	  aandachtspunten.	  	  

Bij	  het	  bepalen	  van	  mogelijke	  (toekomstige)	  desintegratieschade,	  wordt	  –	  voor	  wat	  betreft	  de	  
overbruggingsperiode	  waarbinnen	  van	  het	  algemeen	  bestuur	  in	  beginsel	  mag	  worden	  verwacht	  
dat	  het	  zich	  kan	  aanpassen	  aan	  ten	  gevolge	  van	  de	  uittreding	  gewijzigde	  omstandigheden	  –	  
rekening	  gehouden	  met	  in	  de	  gemeenschappelijke	  regeling	  neergelegde	  begrotingssystematiek.	  
Bovendien	  zal	  op	  de	  vastgestelde	  schade	  het	  aandeel	  van	  de	  gemeente	  in	  de	  eventuele	  algemene	  
reserve	  van	  de	  gemeenschappelijke	  regeling	  in	  mindering	  moeten	  worden	  gebracht.	  De	  
bestemmingsreserves	  en	  voorzieningen	  worden	  afgerekend	  afhankelijk	  van	  het	  afgenomen	  
takenpakket.	  Mogelijke	  verdeelsleutels	  zijn	  een	  percentage	  naar	  rato	  van	  het	  aantal	  inwoners	  of	  
een	  percentage	  naar	  rato	  van	  het	  aandeel	  in	  de	  jaarlijks	  exploitatiebijdragen.	  

Wordt	  inkomstenderving	  als	  grondslag	  van	  de	  uittredingssom	  genomen,	  dan	  dient	  alleen	  de	  
vaste	  kosten	  te	  betreffen,	  zodat	  inzicht	  nodig	  is	  in	  de	  opbouw	  van	  kostenstructuur.	  Daarnaast	  is	  
van	  invloed	  welk(e)	  referentie	  ja(a)r(en)	  gebruikt	  worden	  als	  uitgangspunt:	  alleen	  het	  laatste	  
jaar	  of	  enkele	  voorgaande	  jaren.	  In	  geval	  van	  het	  laatste,	  moet	  vervolgens	  bepaald	  worden	  of	  de	  
inkomsten	  van	  die	  jaren	  (al	  dan	  niet	  gecorrigeerd	  met	  wegingsfactoren)	  in	  absolute	  zin	  of	  
gemiddeld	  genomen	  worden.	  Laten	  de	  inkomsten	  van	  de	  gemeenschappelijke	  regeling	  sterke	  
schommelingen	  of	  uitschieters	  zien,	  dan	  ligt	  het	  in	  de	  rede	  om	  uit	  te	  gaan	  van	  een	  gemiddelde.	  
Tenslotte	  moet	  de	  inkomstenderving	  zien	  op	  een	  redelijke	  termijn.	  Vijf	  jaar	  is	  daarbij	  niet	  
ongebruikelijk,	  in	  welke	  periode	  de	  bijdrage	  ook	  afgebouwd	  wordt.	  

	  
Een	  concreet	  voorbeeld	  betreft	  de	  gemeente	  De	  Friese	  Meren	  (recent	  gewijzigd	  in	  De	  Fryske	  Marren).	  Bij	  de	  
vorming	  van	  de	  gemeente	  zijn	  twee	  van	  de	  drie	  gemeenten	  uit	  een	  GR	  ICT-‐samenwerking	  getreden.	  Omdat	  
uitreden	  ook	  de	  continuïteit	  van	  de	  regeling	  zou	  beïnvloeden	  is	  er	  langdurig	  onderhandeld	  over	  de	  
uittreedkosten.	  Uiteindelijk	  hebben	  de	  beide	  gemeenten	  (met	  inachtneming	  van	  de	  opzegtermijnen)	  als	  
desintegratiekosten	  een	  bedrag	  betaald	  ter	  grootte	  van	  –omgerekend-‐	  1,5	  à	  2	  maal	  de	  gezamenlijke	  
jaarlijkse	  bijdrage.	  De	  oorspronkelijke	  inzet	  vanuit	  de	  GR	  bedroeg	  zo’n	  5	  jaarbijdragen.	  
	  

Provincie	  en	  Rijk	  hebben	  de	  taak	  er	  op	  toe	  te	  zien	  dat	  de	  deelnemers	  van	  een	  regeling	  een	  voor	  
alle	  partijen	  redelijk	  resultaat	  bereiken.	  Wat	  redelijk	  is	  zal	  in	  een	  proces	  van	  onderhandelen	  
gezamenlijk	  moeten	  worden	  bepaald.	  Het	  is	  derhalve	  niet	  realistisch	  (en	  zelfs	  onverstandig)	  om	  
vooraf	  een	  exacte	  berekening	  van	  de	  uittreedkosten	  te	  maken.	  	  

Wat	  wel	  in	  algemene	  zin	  geconcludeerd	  kan	  worden	  is	  dat	  –onder	  dezelfde	  
‘onderhandelingstechnische’	  uitgangspunten	  en	  veronderstellingen-‐	  de	  te	  verwachten	  
desintegratiekosten	  bij	  uittreden	  uit	  Zuid-‐Hollandse	  regelingen	  hoger	  zullen	  zijn	  dan	  uittreden	  
uit	  Utrechtse	  regelingen.	  Omdat	  het	  Zuid-‐Hollandse	  deel	  van	  Vijfheerenlanden	  een	  groter	  gebied	  
betreft	  (met	  meer	  inwoners)	  en	  omdat	  –gecorrigeerd	  naar	  omvang-‐	  de	  huidige	  deelnamekosten	  
(waaraan	  uit	  onderhandelde	  uittreedkosten	  veelal	  ook	  verband	  hebben)	  in	  Zuid-‐Holland	  ook	  
hoger	  zijn.	  	  

Voor	  de	  volledigheid	  wordt	  hier	  opgemerkt	  dat	  de	  nieuwe	  gemeente	  Vijfheerenlanden	  via	  het	  
Gemeentefonds	  een	  tijdelijke	  tegemoetkoming	  van	  het	  Rijk	  ontvangt	  voor	  de	  kosten	  van	  een	  
gemeentelijke	  herindeling.	  Desintegratiekosten	  zoals	  in	  deze	  paragraaf	  benoemd	  kunnen	  hier	  
onder	  andere	  mee	  worden	  bekostigd.	  Op	  basis	  van	  de	  huidige	  gegevens	  kan	  de	  gemeente	  
Vijfheerenlanden,	  in	  de	  periode	  laatste	  jaar	  voor	  herindeling	  tot	  en	  met	  het	  vierde	  jaar	  na	  de	  
herindeling,	  in	  totaal	  een	  extra	  vergoeding	  van	  circa	  11,5	  miljoen	  euro	  tegemoet	  zien.	  	  

6.2.4	  Nader	  onderzoek?	  
Desintegratiekosten	  zullen	  ontstaan,	  omdat	  de	  gemeente	  hoe	  dan	  ook	  uit	  bepaalde	  regelingen	  zal	  
moeten	  stappen.	  De	  hoogte	  van	  die	  desintegratiekosten	  zijn	  op	  voorhand	  niet	  exact	  te	  bepalen.	  
Wel	  is	  de	  verwachting	  dat	  deze	  kosten	  (absoluut)	  hoger	  zullen	  zijn	  als	  de	  gemeente	  aansluit	  bij	  
de	  provincie	  Utrecht	  en	  derhalve	  voor	  de	  Utrechtse	  regelingen	  kiest.	  
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Een	  interessante	  vraag	  (en	  naar	  onze	  mening	  noviteit)	  zou	  de	  situatie	  zijn	  waarbij	  de	  gemeente	  
Vijfheerenlanden	  aansluit	  bij	  de	  provincie	  Utrecht,	  maar	  voor	  wat	  betreft	  de	  Veiligheidsregio,	  
Gezondheidsdienst	  en	  Omgevingsdienst	  aangesloten	  zou	  blijven	  bij	  Zuid-‐Holland-‐Zuid.	  Er	  zijn	  
immers	  risico	  technische	  argumenten	  benoemd	  op	  basis	  waarvan	  het	  wenselijk	  wordt	  geacht	  dat	  
de	  gemeente	  aansluiting	  houdt	  met	  Zuid-‐Holland-‐zuid.	  Daarnaast	  ligt	  er	  een	  inhoudelijke	  
voorkeur	  (werkgelegenheid,	  innovatie,	  et	  cetera)	  richting	  de	  provincie	  Utrecht.	  

	  
Analyse	  verbonden	  partijen	  
Er	  speelt	  momenteel	  veel	  in	  de	  omgeving	  van	  Vijfheerenlanden.	  Veel	  (buur)gemeenten,	  aan	  alle	  
zijden	  van	  de	  gemeenten,	  zijn	  strategisch	  aan	  het	  manoeuvreren.	  Het	  voorbestaan	  van	  de	  regio	  
AV	  staat	  sterk	  onder	  druk,	  dat	  geldt	  in	  mindere	  mate	  ook	  voor	  de	  regio	  ZHZ.	  	  
Voor	  wat	  betreft	  de	  gemeenschappelijke	  regelingen	  kunnen	  regelingen	  waarin	  alle	  drie	  
deelnemen	  worden	  gecontinueerd.	  Bij	  regelingen	  waaraan	  maar	  één	  van	  de	  gemeenten	  
deelnemen	  kan	  de	  nieuwe	  gemeente	  een	  eigenstandige	  afweging	  maken.	  De	  analyse	  van	  de	  
consequenties	  voor	  gemeenschappelijke	  regelingen	  heeft	  zich	  toegespitst	  op	  een	  zestal	  
regelingen,	  waarvan	  er	  drie	  direct	  (of	  indirect)	  verbonden	  zijn	  aan	  de	  provinciekeus.	  Deze	  drie	  
regelingen	  (veiligheid,	  omgevingsdienst,	  gezondheidszorg)	  en	  achterliggende	  diensten	  zijn	  in	  de	  
meeste	  gevallen	  voldoende	  robuust	  (voldoende	  schaalomvang	  en	  aantal	  deelnemers),	  met	  of	  
zonder	  de	  gemeente	  Vijfheerenlanden.	  Een	  uitzondering	  hierop	  is	  de	  Veiligheidsregio	  ZHZ.	  	  
De	  overige	  drie	  regelingen	  zijn	  niet	  verbonden	  aan	  de	  provinciekeus;	  één	  op	  het	  gebied	  van	  afval	  
en	  inzameling	  en	  twee	  op	  het	  terrein	  van	  werk	  en	  inkomen	  (Wwb	  en	  Wsw).	  Hier	  past	  een	  
inhoudelijke	  keuze.	  Het	  lijkt	  voor	  wat	  betreft	  werk	  en	  inkomen	  het	  meest	  logisch	  aan	  te	  sluiten	  
bij	  die	  regio	  waar	  qua	  werkgelegenheid	  en	  sociale	  structuur	  de	  sterkste	  verbanden	  liggen.	  En	  die	  
liggen,	  onder	  verwijzing	  naar	  hoofdstuk	  3	  en	  de	  oriëntatie	  van	  inwoners	  en	  bedrijven	  (paragraaf	  
6.2),	  sterker	  in	  de	  regio	  Utrecht.	  	  
Wat	  betreft	  de	  financiële	  aspecten	  is	  geconstateerd	  dat	  de	  deelnamekosten,	  gecorrigeerd	  naar	  
de	  basis	  dienstverlening,	  van	  	  de	  Utrechtse	  regelingen	  nauwelijks	  verschillen	  van	  die	  van	  
regelingen	  aan	  Zuid-‐Hollandse	  zijde.	  Wat	  betreft	  de	  financiële	  consequenties	  van	  uittreden	  zijn	  
lastig	  algemene	  conclusies	  te	  trekken.	  In	  vrijwel	  geen	  enkele	  regeling	  is	  hier	  iets	  (concreets)	  
over	  vastgelegd,	  bovendien	  is	  het	  regime	  van	  de	  wet	  Arhi	  leidend	  bij	  de	  uiteindelijke	  bepaling	  
van	  de	  desintegratiekosten.	  Wel	  is	  het	  te	  verwachten	  dat	  de	  gemeente	  hoe	  dan	  ook	  met	  
aanzienlijke	  uittreedkosten	  geconfronteerd	  zal	  worden.	  Deze	  zullen	  (bij	  gelijke	  uitgangspunten	  
en	  veronderstellingen)	  bij	  uittreden	  uit	  Zuid-‐Hollandse	  regelingen	  naar	  verwachting	  hoger	  
liggen	  dan	  bij	  uittreden	  uit	  Utrechtse	  regelingen.	  	  
De	  absolute	  uittreedkosten	  hangen	  ook	  af	  van	  de	  redelijkheid	  die	  door	  alle	  overige	  partners	  
(overige	  deelnemers	  in	  de	  AB’s	  van	  de	  regelingen)	  in	  acht	  worden	  genomen.	  Desgewenst	  kan	  de	  
gemeente	  Vijfheerenlanden,	  onder	  verwijzing	  naar	  de	  wet	  Arhi,	  de	  provincie(s)	  verzoeken	  om	  in	  
deze	  processen	  te	  gaan	  bemiddelen.	  Uit	  contacten	  met	  eerder	  heringedeelde	  gemeenten	  over	  dit	  
onderwerp	  blijkt	  dat	  het	  proces	  van	  onderhandeling	  van	  grote	  invloed	  is	  op	  de	  hoogte	  van	  de	  
uiteindelijke	  desintegratiekosten.	  	  
	  
Vanuit	  de	  analyse	  van	  de	  verbonden	  partijen	  liggen	  er	  geen	  belemmeringen	  voor	  de	  vorming	  van	  
de	  nieuwe	  gemeente	  Vijfheerenlanden.	  Vanuit	  het	  gewenst	  profiel	  is	  er	  ten	  aanzien	  van	  een	  aantal	  
relevante	  regelingen	  een	  voorkeur	  aan	  voor	  aansluiting	  bij	  Utrechtse	  regelingen.	  Wat	  betreft	  de	  
desintegratiekosten	  zal	  uittreden	  uit	  de	  Zuid-Hollandse	  regelingen	  naar	  verwachting	  meer	  kosten	  
met	  zich	  mee	  brengen.	  	  
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7.	  Beschouwingen	  over	  haalbaarheid	  
Vijfheerenlanden	  
	  

7.1	  Inleiding	  

Het	  raadsbesluit	  benoemt	  vier	  thema’s	  die	  voor	  de	  besluitvorming	  over	  de	  haalbaarheid	  van	  de	  
vorming	  van	  een	  gemeente	  Vijfheerenlanden	  bepalend	  zijn	  (toekomstbeeld,	  provinciekeuze,	  
verbonden	  partijen	  en	  financiën).	  In	  de	  voorgaande	  hoofdstukken	  zijn	  de	  belangrijkste	  gegevens	  
van	  de	  onderzoeken	  op	  die	  vier	  thema’s	  gerapporteerd.	  In	  dit	  hoofdstuk	  zal	  de	  relatie	  gelegd	  
worden	  tussen	  de	  gegevens	  op	  de	  vier	  thema’s	  en	  de	  vraag	  naar	  de	  haalbaarheid	  van	  de	  fusie.	  	  

De	  afweging	  rond	  haalbaarheid	  van	  de	  herindeling	  is	  complex	  omdat	  bij	  die	  beoordeling	  
meerdere	  partijen	  verantwoordelijkheid	  dragen.	  De	  gemeenten	  zelf	  uiteraard,	  maar	  ook	  de	  
provincies	  en	  andere	  bestuurlijke	  partijen	  en	  uiteindelijk	  de	  wetgever	  (minister	  van	  BZK	  en	  
Staten-‐Generaal).	  Om	  de	  afweging	  rond	  haalbaarheid	  inzichtelijker	  te	  maken	  onderscheiden	  we	  
drie	  dimensies:	  	  
• haalbaarheid	  van	  besluitvorming	  op	  korte	  termijn	  in	  de	  drie	  gemeenteraden,	  waarbij	  iedere	  

gemeenteraad	  een	  eigen	  afweging	  heeft	  te	  maken	  of	  herindelen	  een	  verantwoord	  besluit	  is	  
vanuit	  de	  belangen	  en	  doelstellingen	  van	  de	  huidige	  gemeente	  (“eigen	  afweging”).	  Hier	  gaan	  
de	  gemeenten	  dus	  zelf	  over;	  

• haalbaarheid	  van	  besluitvorming	  over	  fusie	  in	  het	  kader	  van	  de	  Wet	  Arhi,	  waarbij	  meerdere	  
bestuurlijke	  partijen	  (gemeenten,	  provincies)	  belangen	  hebben	  die	  moeten	  worden	  
afgewogen	  en	  waarin	  de	  wetgever	  (Minister	  en	  Staten-‐Generaal)	  uiteindelijk	  de	  knoop	  
doorhakt,	  daarbij	  gebruikmakend	  van	  het	  beleidskader	  gemeentelijke	  herindeling	  (“Arhi-‐
afweging”).	  Dit	  kent	  vijf	  criteria	  die	  in	  paragraaf	  2.3	  al	  kort	  zijn	  toegelicht.	  De	  gemeenten	  
gaan	  hier	  dus	  niet	  over,	  maar	  kunnen	  hier	  wel	  invloed	  op	  uitoefenen;	  	  

• haalbaarheid	  van	  de	  beoogde	  meerwaarde	  van	  de	  nieuwe	  gemeente	  na	  besluitvorming	  en	  
start	  van	  de	  nieuwe	  gemeente	  in	  de	  eerste	  jaren	  na	  herindelingsdatum	  
(“toekomstafweging”).	  Hier	  gaat	  de	  nieuwe	  gemeente	  over	  na	  de	  herindelingsdatum,	  maar	  de	  
huidige	  gemeenten	  kunnen	  dit	  wel	  via	  een	  goede	  voorbereiding	  positief	  beïnvloeden.	  	  

Voor	  wat	  betreft	  de	  Arhi-‐afweging	  gaan	  wij	  in	  dit	  hoofdstuk	  met	  name	  in	  op	  de	  aspecten	  vanuit	  
het	  Haalbaarheidsonderzoek	  in	  het	  kader	  van	  deze	  wet.	  In	  bijlage	  10	  is	  een	  uitgebreidere	  (eerste)	  
aanzet	  opgesteld	  van	  de	  zogenaamde	  Arhi-‐toets	  die	  gemeenten	  in	  het	  kader	  van	  een	  
voorgenomen	  herindeling	  zullen	  moeten	  opstellen.	  

7.2	  Haalbaarheid	  op	  basis	  van	  analyse	  toekomstbeeld	  

Het	  onderzoek	  laat	  zien	  dat	  de	  drie	  gemeenten	  een	  sterke	  inhoudelijke,	  maatschappelijke	  en	  
ruimtelijk-‐landschappelijke	  verbinding	  hebben.	  Er	  kan	  een	  krachtige	  bestuurlijke	  speler	  
ontstaan,	  die	  duurzaam	  voor	  de	  eigen	  burgers	  en	  als	  partner	  in	  een	  breed	  bestuurlijk	  
krachtenveld	  kan	  opereren.	  De	  mogelijk	  nieuw	  te	  vormen	  gemeente	  heeft	  een	  omvang	  die	  ook	  
voor	  de	  (middel)lange	  termijn	  als	  ruim	  voldoende	  kan	  worden	  beschouwd.	  Dit	  is	  een	  bevestiging	  
van	  eerdere	  (strategische)	  onderzoeken,	  zoals	  het	  onderzoek	  van	  de	  Commissie	  Schutte.	  	  

Er	  komen	  uit	  het	  onderzoek	  gezamenlijk	  benoemde	  elementen	  voor	  een	  profiel	  van	  de	  nieuwe	  
gemeente.	  De	  nieuw	  te	  vormen	  gemeente	  heeft	  niet	  één	  dominant	  kenmerk	  of	  een	  eenzijdige	  
maatschappelijke	  of	  economische	  identiteit.	  Deze	  gemeente	  kent	  een	  groot	  aantal	  
samenhangende	  vitale	  en	  innovatieve	  functies	  en	  initiatieven	  in	  een	  veelal	  kleinschalige	  setting,	  
met	  een	  uitstekende	  bereikbaarheid	  in	  een	  grote	  diversiteit	  van	  ruimtelijke	  woon-‐	  en	  leefmilieus	  
en	  met	  actieve,	  zorgzame	  gemeenschappen	  in	  een	  leefruimte	  met	  veel	  toeristisch-‐recreatieve	  
potentie.	  	  

Dit	  profiel	  moet	  ondersteund	  en	  ontwikkeld	  worden	  door	  een	  modern	  lokaal	  openbaar	  bestuur	  
dat	  in	  staat	  is	  niet	  alleen	  specifieke	  elementen	  of	  functies	  te	  ondersteunen,	  maar	  juist	  het	  



HAALBAARHEIDSONDERZOEK	  VIJFHEERENLANDEN	  

	  
	  

81	  
	  

vermogen	  heeft	  om	  meerdere	  functies,	  ontwikkelingen	  en	  elementen	  met	  elkaar	  te	  verbinden	  en	  
tot	  kracht	  te	  laten	  komen.	  Dat	  zal	  ook	  de	  meerwaarde	  kunnen	  en	  moeten	  worden	  van	  die	  nieuwe	  
gemeente,	  zowel	  voor	  eigen	  burgers,	  ondernemers	  als	  in	  het	  bestuurlijk	  netwerk.	  Door	  de	  
herindeling	  zal	  de	  nieuwe	  gemeente	  kunnen	  fungeren	  als	  grote	  en	  krachtige	  bestuurlijke	  
infrastructuur	  in	  het	  duurzaam	  verbinden,	  ontwikkelen	  en	  profiteren	  van	  samenhangende	  
maatschappelijke,	  economische	  en	  bestuurlijke	  zowel	  binnen	  de	  gemeente	  als	  daarbuiten.	  Groot	  
genoeg	  om	  hiervoor	  in	  een	  breed	  netwerk	  de	  randvoorwaarden	  te	  beïnvloeden,	  klein	  genoeg	  om	  
dicht	  bij	  burgers	  en	  ondernemers	  het	  in	  de	  praktijk	  waar	  te	  maken	  (“small	  enough	  to	  care,	  big	  
enough	  to	  make	  it	  happen”).	  	  

Uit	  het	  onderzoek	  van	  de	  beleidsvelden	  blijkt	  dat	  de	  kernopgaven	  van	  de	  huidige	  drie	  gemeenten	  
een	  betekenisvolle	  plek	  kunnen	  krijgen	  in	  de	  agenda	  van	  een	  nieuwe	  gemeente	  in	  dit	  profiel.	  Dit	  
geldt	  specifiek	  voor	  de	  gemeenschappelijk	  geformuleerde	  speerpunten	  (vitale	  kernen,	  
economische	  potentie,	  toeristisch-‐recreatieve	  ontwikkeling	  en	  bestuurskracht)	  en	  meer	  
algemeen	  voor	  vrijwel	  alle	  aspecten	  van	  de	  bestuursprogramma’s	  van	  de	  huidige	  drie	  
gemeenten.	  	  

Uit	  de	  beleidsinventarisatie	  blijkt	  dat	  bij	  een	  fusie	  er	  een	  brede	  harmonisatie	  en	  integratie	  van	  
beleid	  zal	  moeten	  plaatsvinden.	  Dit	  zal	  op	  onderdelen	  nog	  fikse	  discussie	  en	  in	  enkele	  gevallen	  
spannende	  keuzes	  vragen,	  vanwege	  verschillen	  in	  beleid	  en	  uitvoering	  (o.a.	  subsidiebeleid).	  
Overigens	  biedt	  de	  wet	  de	  mogelijkheid	  om	  voor	  de	  meeste	  beleidsvelden	  ook	  in	  een	  nieuwe	  
gemeente	  nog	  enige	  tijd	  na	  fusiedatum	  (maximaal	  2	  jaar)	  verschillende	  beleids-‐	  en	  
subsidieregime	  te	  onderhouden.	  	  

Het	  vormgeven	  van	  de	  nieuwe	  gemeente	  zal	  niet	  vanzelf	  gaan	  en	  het	  is	  niet	  zonder	  
afbreukrisico’s.	  Overigens	  verschilt	  dit	  niet	  wezenlijk	  van	  de	  opgave	  van	  de	  huidige	  gemeenten;	  
een	  fusie	  zal	  wel	  extra	  energie	  en	  mogelijkheden	  kunnen	  geven	  om	  een	  echt	  nieuw	  en	  modern	  
lokaal	  bestuur	  in	  Vijfheerenlanden	  vorm	  en	  inhoud	  te	  geven.	  	  

Afweging	  haalbaarheid	  toekomstbeeld	  
Voor	  de	  eigen	  afweging	  dienen	  de	  gemeenteraden	  te	  beoordelen	  of:	  	  
• uit	  dit	  gedeelte	  van	  het	  onderzoek	  inhoudelijke	  of	  beleidsmatige	  belemmeringen	  voor	  fusie	  

naar	  voren	  zijn	  gekomen;	  	  
• de	  huidige	  gemeenten	  een	  belangrijk	  gedeelte	  van	  hun	  doelstellingen	  en	  van	  de	  belangen	  van	  

hun	  burgers	  gewaarborgd	  zien	  in	  een	  nieuwe	  gemeente	  Vijfheerenlanden;	  
• er	  nog	  specifieke	  aandachtspunten	  of	  knelpunten	  zijn	  te	  benoemen	  die	  in	  de	  voorbereiding	  

op	  de	  vorming	  van	  een	  nieuwe	  gemeente	  een	  plek	  zouden	  moeten	  krijgen;	  	  

Voor	  de	  Arhi-afweging	  kunnen	  de	  gemeenteraden	  redelijkerwijs	  onderbouwen	  dat	  een	  eventueel	  
fusiebesluit	  in	  ieder	  geval	  kan	  voldoen	  aan:	  
• criterium	  2	  (interne	  samenhang);	  	  
• criterium	  3	  (bestuurskracht);	  	  
• criterium	  4	  (evenwichtige	  regionale	  verhoudingen),	  voor	  wat	  betreft	  de	  inhoudelijke	  bijdrage	  

die	  de	  nieuwe	  gemeente	  daaraan	  kan	  geven;	  	  
• criterium	  5	  (duurzaamheid),	  voor	  wat	  betreft	  de	  functie	  die	  een	  nieuwe	  gemeente	  voor	  haar	  

eigen	  burgers	  en	  voor	  de	  omgeving	  kan	  vervullen.	  	  

Voor	  wat	  betreft	  de	  toekomstafweging	  zullen	  de	  gemeenteraden:	  
• af	  moeten	  wegen	  of	  het	  toekomstperspectief	  van	  deze	  nieuwe	  gemeente	  voldoende	  en	  solide	  

mogelijkheden	  en	  kansen	  biedt	  om	  de	  betekenis	  van	  de	  gemeente	  voor	  de	  eigen	  burgers	  en	  
voor	  de	  maatschappelijke	  en	  bestuurlijke	  omgeving	  te	  vergroten	  en	  op	  een	  krachtige,	  
moderne	  leest	  te	  schoeien	  en	  daarmee	  te	  borgen	  voor	  de	  toekomst;	  	  

• bij	  deze	  afweging	  mogelijk	  ook	  nadere	  eisen,	  kaders	  of	  randvoorwaarden	  kunnen	  stellen	  die	  
in	  de	  verdere	  voorbereiding	  van	  de	  vorming	  van	  de	  nieuwe	  gemeente	  meegenomen	  moeten	  
worden	  om	  de	  realisatie	  van	  de	  beoogde	  meerwaarde	  te	  bevorderen.	  	  

7.3	  Haalbaarheid	  in	  relatie	  tot	  onderzoek	  financiën	  

De	  rapportage	  bevat	  een	  groot	  aantal	  gegevens	  en	  feiten	  die	  door	  de	  accountants	  Deloitte	  en	  EY	  
voor	  de	  drie	  gemeenten	  zijn	  verzameld	  en	  zijn	  geordend	  op	  een	  manier	  die	  een	  zo	  goed	  mogelijke	  
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feitelijke	  beantwoording	  mogelijk	  maakt	  van	  de	  door	  de	  gemeenteraden	  gestelde	  vragen	  rond	  dit	  
onderwerp.	  	  

Het	  totaal	  aan	  gegevens	  en	  onderzoeksresultaten	  overziend	  blijkt	  dat	  de	  financiële	  huishouding	  
in	  de	  drie	  gemeenten	  op	  tal	  van	  onderdelen	  verschillen	  vertoont	  en	  ook	  verschillend	  is	  ingericht.	  
Er	  zijn	  ook	  huidige	  verschillen	  in	  lastendruk	  voor	  inwoners	  en	  bedrijven	  tussen	  de	  drie	  
gemeenten	  zichtbaar.	  

Het	  onderzoek	  levert	  niet	  een	  afgerond	  goed	  onderbouwd	  beeld	  op	  van	  de	  mogelijke	  financiële	  
situatie	  van	  een	  mogelijke	  nieuwe	  gemeente,	  omdat	  hiervoor	  nog	  te	  veel	  onzekerheden	  op	  dit	  
moment	  bestaan.	  Wel	  kan	  in	  algemene	  zin	  worden	  geconstateerd	  dat	  de	  nieuwe	  gemeente	  op	  
basis	  van	  het	  inzicht	  in	  de	  financiële	  situatie	  in	  de	  drie	  gemeenten	  dat	  nu	  bestaat	  in	  principe	  zal	  
kunnen	  beschikken	  over	  een	  gezonde	  financiële	  basis,	  zoals	  de	  huidige	  drie	  gemeenten	  dat	  nu	  
ook	  –	  zij	  het	  met	  accentverschillen	  en	  nuances	  –	  hebben.	  	  

De	  ervaring	  leert	  dat	  de	  kans	  op	  een	  gezonde	  financiële	  start	  van	  een	  nieuwe	  gemeente	  toeneemt	  
indien	  de	  huidige	  gemeenten	  reeds	  voor	  de	  herindelingsdatum	  in	  staat	  en	  bereid	  zijn	  om	  naar	  
elkaar	  openheid	  te	  betrachten	  over	  de	  eigen	  financiële	  situatie,	  investeringen	  en	  grote	  uitgaven	  af	  
te	  stemmen	  en	  deze	  waar	  mogelijk	  reeds	  in	  het	  perspectief	  van	  de	  te	  vormen	  nieuwe	  gemeente	  te	  
stellen.	  	  

Afweging	  financiën	  
Voor	  de	  eigen	  afweging	  kunnen	  de	  gemeenteraden	  op	  basis	  van	  dit	  materiaal	  beoordelen	  of:	  	  
• Er	  belemmeringen	  zijn	  op	  het	  terrein	  van	  financiën	  in	  relatie	  tot	  een	  fusiebesluit	  5HL	  
• er	  nog	  specifieke	  financiële	  aandachtspunten	  of	  knelpunten	  zijn	  te	  benoemen	  die	  in	  de	  

voorbereiding	  op	  de	  vorming	  van	  een	  nieuwe	  gemeente	  een	  plek	  zouden	  moeten	  krijgen;	  	  

Voor	  de	  Arhi-afweging	  is	  van	  belang	  (criterium	  3,	  bestuurskracht)	  dat	  er	  een	  onderbouwd	  zicht	  
op	  een	  gezonde	  financiële	  positie	  van	  de	  nieuwe	  gemeente	  met	  ingang	  van	  de	  fusiedatum.	  Met	  de	  
kennis	  van	  nu	  is	  er	  geen	  reden	  om	  te	  veronderstellen	  dat	  hierin	  een	  belemmering	  zal	  ontstaan.	  In	  
de	  loop	  van	  het	  verdere	  Arhi-‐proces	  en	  fusieproces	  zal	  deze	  veronderstelling	  verder	  kunnen	  
worden	  ingevuld	  en	  onderbouwd.	  	  

Voor	  de	  toekomstafweging	  dient	  bepaald	  te	  worden	  of	  en	  zo	  ja,	  hoe	  de	  huidige	  gemeenten	  reeds	  
voor	  de	  fusiedatum	  verdere	  besluiten	  willen	  en	  kunnen	  nemen	  om	  een	  financieel	  gezonde	  start	  
van	  een	  nieuw	  te	  vormen	  gemeente	  te	  ondersteunen	  of	  te	  bevorderen.	  	  

7.4	  Haalbaarheid	  in	  relatie	  tot	  provincievergelijking	  	  

Uit	  de	  analyse	  van	  de	  belangen,	  doelstellingen,	  beleidsuitgangspunten	  en	  kenmerken	  van	  de	  
beide	  provincies	  Utrecht	  en	  Zuid-‐Holland	  komen	  verschillen	  naar	  voren	  die	  van	  belang	  kunnen	  
zijn	  voor	  een	  nieuw	  te	  vormen	  gemeente.	  Deze	  verschillen	  leiden	  niet	  tot	  een	  onomwonden	  
voorkeur	  voor	  de	  positionering	  van	  een	  nieuw	  te	  vormen	  gemeente	  in	  een	  van	  de	  provincies.	  De	  
oriëntaties	  van	  bewoners,	  ondernemers	  en	  organisaties	  kennen	  wel	  een	  zekere	  richting,	  maar	  
ook	  weer	  niet	  zodanig	  dat	  hieruit	  een	  dwingende	  voorkeur	  te	  formuleren	  is.	  Een	  nieuwe	  
gemeente	  Vijfheerenlanden	  zal	  in	  principe	  in	  beide	  provincies	  goed	  kunnen	  functioneren.	  
Sterker,	  juist	  als	  “netwerkgemeente”	  op	  een	  knooppunt	  van	  ontwikkelingen	  en	  invloedssferen	  zal	  
het	  van	  groot	  belang	  zijn	  dat	  de	  nieuwe	  gemeente	  met	  alle	  bestuurlijke	  partners	  ongeacht	  
formele	  grenzen	  en	  territoria	  positief	  en	  intensief	  weet	  samen	  te	  werken.	  	  

Uit	  de	  vergelijking	  van	  de	  gegevens	  komen	  wel	  accentverschillen	  tussen	  de	  beide	  provincies	  naar	  
voren	  in	  inhoudelijke	  inzet/agendavorming	  en	  in	  bestuurlijke	  inrichting/stijl	  die	  van	  belang	  
kunnen	  zijn	  voor	  een	  nieuwe	  gemeente	  Vijfheerenlanden.	  Op	  basis	  van	  deze	  accentverschillen	  
kan	  een	  (voorzichtige)	  voorkeur	  worden	  geformuleerd	  dat	  een	  nieuwe	  gemeente	  
Vijfheerenlanden	  het	  best	  tot	  zijn	  recht	  zal	  kunnen	  komen	  in	  de	  provincie	  Utrecht.	  	  Deze	  
voorkeur	  wordt	  ook	  ondersteund	  door	  een	  lichte	  voorkeur	  in	  oriëntaties	  van	  burgers	  en	  
ondernemers	  in	  het	  gebied.	  

Met	  een	  aansluiting	  bij	  de	  provincie	  Utrecht	  ontstaat	  voor	  de	  nieuwe	  gemeente	  een	  inhoudelijke	  
en	  institutionele	  verbinding	  met	  ontwikkelingen	  en	  netwerken,	  die	  voor	  de	  economische	  
dynamiek	  en	  innovatie	  in	  Vijfheerenlanden	  belangrijk	  zijn.	  De	  positie	  van	  een	  nieuwe	  gemeente	  
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Vijfheerenlanden	  zal	  binnen	  de	  provincie	  Utrecht	  betekenisvoller	  en	  krachtiger	  zijn	  dan	  in	  de	  (nu	  
eenmaal	  beduidend	  grotere)	  provincie	  Zuid-‐Holland.	  	  

De	  voorzichtigheid	  in	  deze	  formuleringen	  vloeit	  voort	  uit	  het	  al	  hierboven	  aangegeven	  feit	  dat	  het	  
belang	  van	  formele	  bestuurlijke	  grenzen	  in	  een	  netwerksamenleving	  relatief	  is.	  De	  
voorzichtigheid	  vloeit	  ook	  voort	  uit	  het	  feit	  dat	  deze	  voorkeur	  tot	  op	  zekere	  hoogte	  een	  
momentopname	  is,	  die	  met	  regelmatig	  wijzigende	  bestuurlijke	  agenda’s	  en	  stijlen	  over	  enige	  
jaren	  wellicht	  weer	  anders	  beoordeeld	  kan	  worden.	  	  

Het	  is	  van	  belang	  om	  in	  dit	  verband	  mee	  te	  wegen	  dat	  de	  keuze	  voor	  een	  bepaalde	  provinciale	  
indeling	  niet	  alleen	  in	  het	  belang	  is	  van	  een	  nieuw	  te	  vormen	  gemeente	  Vijfheerenlanden,	  maar	  
dat	  hier	  ook	  belangen	  van	  andere	  bestuurlijke	  partijen	  mee	  gemoeid	  zijn.	  Uiteraard	  de	  beide	  
provincies	  en	  mogelijk	  ook	  gemeenten	  in	  die	  provincies.	  Alsmede	  verbonden	  partijen,	  in	  het	  
bijzonder	  die	  waarbij	  de	  provinciale	  indeling	  een	  directe	  verbinding	  heeft	  met	  deze	  verbonden	  
partijen	  	  (zie	  ook	  paragraaf	  6.2).	  Al	  deze	  belangen	  zullen	  zorgvuldig	  afgewogen	  moeten	  worden	  
in	  het	  kader	  van	  een	  uiteindelijk	  te	  maken	  keuze.	  	  

Afweging	  provinciekeuze	  
Voor	  de	  eigen	  afweging	  kunnen	  de	  gemeenteraden	  desgewenst	  op	  basis	  van	  de	  resultaten	  van	  het	  
onderzoek	  een	  onderbouwde	  voorkeur	  uitspreken	  voor	  toetreding	  van	  de	  nieuwe	  gemeente	  tot	  
de	  provincie	  Utrecht.	  	  

Wat	  betreft	  de	  Arhi-afweging	  is	  relevant	  dat	  de	  uiteindelijke	  keuze	  gemaakt	  wordt	  na	  zorgvuldige	  
weging	  en	  bespreking	  van	  alle	  betrokken	  belangen.	  Dit	  is	  in	  de	  Arhi-‐procesvoering	  uiteindelijk	  
een	  zaak	  van	  de	  wetgever	  (Minister	  en	  Staten-‐Generaal).	  De	  gemeenten	  kunnen	  hier	  een	  
belangrijke	  bijdrage	  aan	  leveren	  door	  vanuit	  een	  open	  en	  constructieve	  houding	  het	  gesprek	  naar	  
aanleiding	  van	  hun	  eigen	  voorkeur	  in	  te	  gaan	  en	  ook	  ruimte	  te	  geven	  aan	  andere	  partijen	  om	  
hierin	  hun	  belang	  op	  een	  goede	  wijze	  over	  het	  voetlicht	  te	  brengen	  en	  af	  te	  wegen.	  Hiermee	  
kunnen	  onnodige	  tegenkrachten	  	  -‐	  en	  daarmee	  afbreuk-‐	  en	  vertragingsrisicos	  in	  het	  Arhi-‐proces	  
–	  mogelijk	  worden	  verminderd.	  	  

Voor	  de	  toekomstafweging	  is	  de	  overweging	  van	  belang	  dat	  een	  provinciale	  indeling	  niet	  
vanzelfsprekend	  leidt	  tot	  de	  beoogde	  effecten	  voor	  een	  nieuwe	  gemeente.	  Tevens	  dat	  een	  nieuwe	  
gemeente	  Vijfheerenlanden	  alle	  relevante	  bestuurlijke	  partners	  hard	  nodig	  heeft	  om	  tot	  zijn	  recht	  
te	  kunnen	  komen	  en	  dus	  op	  alle	  niveaus	  zal	  moeten	  inzetten	  op	  de	  goede	  relatie	  in	  een	  eerlijk	  en	  
helder	  afwegingsproces	  over	  dit	  thema.	  	  

7.5	  Haalbaarheid	  in	  relatie	  tot	  verbonden	  partijen	  en	  GR’en	  

Uit	  de	  analyse	  van	  verbonden	  partijen	  (met	  name	  GR’en)	  blijkt	  dat	  de	  verschillen	  tussen	  de	  
gemeenschappelijke	  regelingen	  waarin	  op	  dit	  moment	  enerzijds	  Vianen	  en	  anderzijds	  Leerdam	  
en	  Zederik	  opereren	  op	  onderdelen	  groot	  zijn.	  Dit	  betreft	  de	  dienstverlening	  en	  taakuitvoering,	  
de	  bestuurlijke	  positie	  van	  de	  betreffende	  gemeenten	  alsook	  de	  financiering	  ervan.	  Daar	  waar	  
mogelijk	  zijn	  die	  verschillen	  zichtbaar	  gemaakt.	  De	  beschikbare	  gegevens	  laten	  zien	  dat	  de	  kosten	  
van	  het	  functioneren	  in/van	  gemeenschappelijke	  regelingen	  in	  het	  Utrechtse	  per	  inwoner	  
vergelijkbaar	  zijn	  met	  die	  van	  hun	  evenknieën	  in	  Zuid-‐Holland.	  Verschillen	  die	  er	  zijn	  worden	  
veroorzaakt	  door	  verschillen	  in	  dienstverlening	  en	  taakuitvoering.	  

De	  analyse	  van	  verbonden	  partijen	  maakt	  duidelijk	  dat	  de	  vorming	  van	  een	  gemeente	  
Vijfheerenlanden	  tot	  forse	  consequenties	  kan	  leiden	  voor	  enkele	  belangrijke	  gemeenschappelijke	  
regelingen	  waarin	  de	  gemeenten	  op	  dit	  moment	  opereren.	  Welke	  regelingen	  dit	  betreft	  zal	  vooral	  
afhangen	  van	  de	  keuzes	  die	  gemaakt	  worden	  over	  de	  provincie	  waarbij	  de	  nieuwe	  gemeente	  gaat	  
horen.	  Dit	  omdat	  de	  omvang	  en	  begrenzing	  van	  enkele	  belangrijke	  gemeenschappelijke	  
regelingen	  daarmee	  in	  sterke	  mate	  samenhangt.	  

Indien	  een	  nieuwe	  gemeente	  Vijfheerenlanden	  zou	  gaan	  behoren	  tot	  het	  grondgebied	  van	  de	  
provincie	  Zuid-‐Holland	  zullen	  vooral	  de	  Omgevingsdienst	  Regio	  Utrecht,	  de	  Veiligheidsregio	  en	  
de	  Gezondheidsregio	  in	  de	  provincie	  Utrecht,	  alsmede	  mogelijk	  het	  samenwerkingsver-‐band	  
Lekstroom	  (Sociaal	  Domein)	  te	  maken	  krijgen	  met	  uittreding	  van	  Vianen.	  Spiegelbeeldig	  geldt	  dit	  
bij	  provinciale	  indeling	  in	  Utrecht	  voor	  de	  Omgevingsdienst,	  Veiligheids-‐	  en	  Gezondheidsregio	  
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Zuid-‐Holland	  Zuid,	  alsmede	  mogelijk	  voor	  de	  GSD	  AV	  en	  de	  Avelingengroep.	  De	  vermelding	  van	  
het	  woord	  “mogelijk”	  voor	  de	  samenwerking	  in	  het	  Sociaal	  Domein	  is	  opgenomen	  omdat	  hierin	  
(in	  ieder	  geval	  in	  formele	  zin)	  nog	  een	  keuze	  mogelijk	  is	  voor	  de	  nieuwe	  gemeente.	  	  

Bij	  het	  onderzoek	  is	  extra	  aandacht	  besteed	  aan	  de	  mogelijke	  financiële	  gevolgen	  van	  uittreding	  
van	  gemeenschappelijke	  regelingen	  bij	  de	  vorming	  van	  een	  nieuwe	  gemeente.	  Dit	  mede	  naar	  
aanleiding	  van	  een	  rapportage	  die	  de	  provincie	  Zuid-‐Holland	  hierover	  heeft	  laten	  opstellen	  begin	  
2015.	  Geconstateerd	  moet	  worden	  dat	  de	  provinciale	  rapportage	  (voor	  wat	  betreft	  dit	  onderdeel)	  
uitgaat	  van	  verkeerde	  vooronderstellingen.	  Er	  wordt	  namelijk	  van	  uitgegaan	  dat	  bij	  uittreding	  de	  
regels	  van	  de	  Wet	  Gemeenschappelijke	  Regelingen	  (WGR)	  aan	  de	  orde	  zijn.	  Dit	  is	  niet,	  of	  in	  ieder	  
geval	  niet	  volledig,	  het	  geval.	  De	  Wet	  Arhi	  kent	  hierover	  de	  bepaling	  dat	  partijen	  in	  een	  GR	  in	  
onderling	  overleg	  voorzieningen	  treffen	  in	  verband	  met	  de	  overgang	  en	  dat	  daarbij	  afgeweken	  
kan	  worden	  van	  deze	  WGR-‐regels	  in	  het	  geval	  van	  een	  herindeling.	  Tevens	  is	  bepaald	  dat	  de	  
provincie	  (in	  dit	  geval	  de	  provincies	  naar	  mag	  worden	  aangenomen)	  hierover	  uiteindelijk	  een	  
knoop	  kunnen	  doorhakken.	  	  

Deze	  bepaling	  betekent	  dat	  bij	  de	  vorming	  van	  een	  nieuwe	  gemeente	  in	  open	  en	  constructief	  
overleg	  tussen	  alle	  partijen	  in	  de	  betreffende	  gemeenschappelijke	  regelingen	  en	  de	  provincies	  
een	  redelijke	  voorziening	  moet	  worden	  getroffen	  wat	  betreft	  de	  gevolgen	  van	  uittreding	  voor	  de	  
betreffende	  gemeenschappelijke	  regelingen,	  uiterlijk	  in	  het	  jaar	  na	  fusie.	  Dit	  om	  te	  voorkomen	  
dat	  de	  andere	  gemeenten	  in	  een	  gemeenschappelijke	  regeling	  een	  onnodige	  rekening	  betalen	  
voor	  de	  uittreding	  van	  een	  of	  meer	  van	  hun	  leden.	  En	  om	  te	  voorkomen	  dat	  een	  nieuwe	  gemeente	  
opgezadeld	  wordt	  met	  onredelijke	  lasten	  op	  basis	  van	  standaard	  uittredingsbepalingen.	  Daarbij	  
is	  relevant	  om	  te	  vermelden	  dat	  de	  uittreding	  van	  een	  of	  meer	  van	  de	  huidige	  gemeenten	  uit	  
GR’en	  bij	  de	  vorming	  van	  een	  gemeente	  Vijfheerenlanden	  in	  een	  aantal	  gevallen	  niet	  in	  de	  eerste	  
plaats	  voortvloeit	  uit	  een	  wijziging	  van	  de	  gemeentelijke	  bestuurlijke	  indeling,	  maar	  van	  de	  
provinciale	  bestuurlijke	  indeling.	  	  

Gezien	  het	  bovenstaande	  kan	  op	  basis	  van	  dit	  onderzoek	  nog	  geen	  afgerond	  beeld	  worden	  
gegeven	  van	  de	  effecten	  van	  de	  vorming	  van	  Vijfheerenlanden	  voor	  de	  betreffende	  
gemeenschappelijke	  regelingen	  en	  ook	  nog	  geen	  betrouwbaar	  beeld	  van	  de	  financiële	  
consequenties	  daarvan	  voor	  de	  te	  vormen	  gemeente.	  Wel	  kan	  aangegeven	  worden	  dat	  de	  
uittreedkosten	  aan	  Zuid-‐Hollandse	  zijde	  hoger	  zullen	  zijn	  dan	  aan	  de	  Utrechtse	  zijde.	  Ten	  eerste	  
omdat	  het	  Zuid-‐Hollandse	  deel	  van	  Vijfheerenlanden	  een	  groter	  gebied	  betreft	  (met	  meer	  
inwoners)	  en	  ten	  tweede	  omdat	  –gecorrigeerd	  naar	  omvang-‐	  de	  huidige	  deelnamekosten	  
(waaraan	  uittreedkosten	  veelal	  ook	  worden	  gekoppeld)	  in	  Zuid-‐Holland	  ook	  hoger	  zijn.	  Via	  een	  
tijdelijke	  bijdrage	  uit	  het	  Gemeentefonds	  zal	  de	  nieuwe	  gemeente	  Vijfheerenlanden	  ook	  een	  
tegemoetkoming	  in	  de	  kosten	  van	  de	  herindeling	  gaan	  ontvangen,	  die	  mede	  bedoeld	  is	  om	  
dergelijke	  frictiekosten	  op	  te	  kunnen	  vangen.	  	  

In	  het	  onderzoek	  is	  in	  het	  bijzonder	  nog	  aandacht	  besteed	  aan	  de	  ontwikkelingen	  in	  de	  AV-‐
samenwerking.	  Het	  is	  voor	  alle	  partijen	  duidelijk	  dat	  deze	  samenwerking	  in	  algemene	  zin	  aan	  
herijking	  toe	  is,	  nog	  ongeacht	  de	  mogelijke	  vorming	  van	  de	  gemeente	  Vijfheerenlanden	  en	  de	  
daarbij	  aan	  de	  orde	  zijnde	  provinciekeuze.	  Deze	  benodigde	  herijking	  is	  ook	  aanleiding	  geweest	  
voor	  de	  werkzaamheden	  van	  de	  Commissie-‐Schutte.	  De	  vorming	  van	  een	  gemeente	  
Vijfheerenlanden	  wordt	  door	  de	  samenwerkingspartners	  in	  deze	  regio	  als	  zodanig	  ook	  wel	  
herkend	  en	  begrepen.	  Er	  is	  alle	  aanleiding	  om	  vanuit	  de	  keuzes	  die	  in	  dit	  fusieproces	  gemaakt	  
gaan	  worden	  het	  herijkingsproces	  verder	  vorm	  en	  inhoud	  te	  geven,	  zodat	  ook	  duidelijk	  kan	  
worden	  hoe	  deze	  samenwerking	  en	  hoe	  de	  individuele	  gemeenten	  zich	  qua	  bestuurskracht	  en	  
bestuurlijke	  positie	  zich	  kunnen	  ontwikkelen.	  Hier	  ligt	  een	  gezamenlijke	  verantwoordelijkheid	  
van	  de	  zes	  gemeenten	  (eventueel	  vijf	  na	  een	  mogelijk	  uittreden	  van	  Hardinxveld-‐Giessendam)	  en	  
mogelijk	  van	  de	  provincie,	  dit	  ook	  om	  te	  voorkomen	  dat	  uit	  het	  geheel	  van	  alle	  bestuurlijke	  
ontwikkelingen	  er	  een	  bestuurskrachtprobleem	  resteert,	  dat	  invloed	  zou	  kunnen	  hebben	  op	  het	  
besluitvormingsproces	  om	  te	  komen	  tot	  de	  vorming	  van	  de	  gemeente	  Vijfheerenlanden.	  	  

Afweging	  verbonden	  partijen	  en	  gemeenschappelijke	  regelingen	  
Voor	  de	  eigen	  afweging	  dienen	  de	  gemeenteraden:	  	  
• te	  bepalen	  op	  welke	  wijze	  zij	  de	  gegevens	  over	  verbonden	  partijen/gemeenschappelijke	  

regelingen	  een	  rol	  wil	  laten	  spelen	  over	  de	  besluitvorming	  over	  de	  vorming	  van	  de	  gemeente	  
Vijfheerenlanden,	  
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! gezien	  de	  nog	  enige	  jaren	  durende	  onzekerheid	  over	  de	  precieze	  (financiële)	  effecten,	  	  
! gezien	  het	  feit	  dat	  enkele	  relevante	  gemeenschappelijke	  regelingen	  gekoppeld	  zullen	  zijn	  

aan	  de	  provinciale	  indeling	  en	  	  
! gezien	  het	  feit	  dat	  de	  effecten	  voor	  met	  name	  de	  gemeenten	  in	  de	  AV-‐regio	  nog	  

onderwerp	  van	  nader	  onderzoek	  en	  dialoog	  zullen	  worden;	  	  
• desgewenst	  op	  basis	  hiervan	  (nadere)	  eisen	  en	  wensen	  te	  formuleren	  voor	  het	  verdere	  

onderzoeks-‐	  en	  onderhandelingsproces	  over	  dit	  onderwerp	  in	  de	  voorbereiding	  naar	  de	  
vorming	  van	  een	  gemeente	  Vijfheerenlanden;	  	  

• af	  te	  wegen	  of	  de	  keuze	  voor	  aansluiting	  van	  de	  nieuwe	  gemeente	  bij	  een	  
Gemeenschappelijke	  Sociale	  Dienst	  (Lekstroom	  of	  AV)	  ofwel	  rechtstreeks	  kan	  worden	  
gekoppeld	  aan	  de	  te	  kiezen	  provinciale	  indeling	  of	  dat	  hiervoor	  een	  nadere	  analyse/afweging	  
nodig	  is	  en	  dus	  ook	  besluitvorming	  op	  een	  later	  moment	  in	  een	  te	  volgen	  Arhi-‐procedure.	  	  

Voor	  de	  Arhi-afweging	  zijn	  met	  name	  de	  criteria	  1	  (draagvlak),	  4	  (evenwichtige	  regionale	  
verhoudingen)	  en	  5	  (duurzaamheid)	  relevant.	  Het	  is	  relevant	  dat	  er	  in	  algemene	  zin	  veel	  
bestuurlijk	  draagvlak	  is	  voor	  de	  vorming	  van	  een	  gemeente	  Vijfheerenlanden,	  mede	  
voortvloeiend	  uit	  de	  rapportage	  van	  de	  Commissie-‐Schutte.	  Voor	  een	  succesvol	  en	  optimaal	  Arhi-‐
proces	  is	  het	  evenwel	  tevens	  van	  belang	  dat	  door	  de	  betrokken	  gemeenten	  in	  samenspraak	  met	  
de	  provincies	  en	  andere	  bestuurlijke	  partners	  in	  een	  constructief	  onderhandelings-‐	  en	  
dialoogproces	  gewerkt	  wordt	  aan	  oplossing/mitigering	  van	  eventueel	  voor	  bestuurlijke	  partners	  
negatieve	  effecten	  van	  een	  fusie.	  Dit	  heeft	  betrekking	  op:	  	  
• het	  gezamenlijk	  vinden	  van	  een	  nieuw	  bestuurlijk	  toekomstperspectief	  voor	  de	  huidige	  AV-‐

gemeenten	  en	  het	  voorkomen	  van	  een	  “restproblematiek”	  hierin	  voor	  een	  of	  meer	  van	  de	  
huidige	  gemeenten;	  

• oplossing/mitigering	  van	  de	  gevolgen	  van	  de	  materiële	  effecten	  van	  een	  fusie	  voor	  
gemeenschappelijke	  regelingen.	  	  

Voor	  de	  toekomstafweging	  wordt	  aangesloten	  bij	  de	  overweging	  uit	  paragraaf	  7.2	  dat	  een	  nieuwe	  
gemeente	  Vijfheerenlanden	  alle	  relevante	  bestuurlijke	  partners	  hard	  nodig	  heeft	  om	  tot	  zijn	  recht	  
te	  kunnen	  komen	  en	  dus	  op	  alle	  niveaus	  zal	  moeten	  inzetten	  op	  de	  goede	  relatie	  in	  een	  eerlijk	  en	  
helder	  afwegingsproces	  over	  dit	  thema.	  	  

7.6	  Recapitulatie	  haalbaarheid	  

De	  afweging	  van	  de	  haalbaarheid	  van	  de	  vorming	  van	  een	  nieuwe	  gemeente	  Vijfheerenlanden	  is	  
complex.	  Er	  zijn	  veel	  gegevens	  en	  veel	  mogelijke	  afwegingspunten.	  Door	  de	  gemeenteraden	  is	  
hierin	  focus	  aangebracht	  door	  vier	  onderzoeksthema’s	  te	  benoemen	  die	  relevant	  worden	  geacht	  
bij	  de	  beoordeling	  van	  de	  haalbaarheid	  (toekomstbeeld,	  provinciale	  indeling,	  verbonden	  
partijen/GR’en	  en	  financiën).	  In	  deze	  rapportage	  worden	  de	  gegevens	  rond	  deze	  
onderzoeksthema’s	  beschreven.	  	  

De	  afweging	  rond	  haalbaarheid	  is	  tevens	  complex	  omdat	  bij	  die	  beoordeling	  meerdere	  partijen	  
betrokken	  zijn.	  De	  gemeenten	  zelf	  uiteraard,	  maar	  ook	  de	  provincies	  en	  andere	  bestuurlijke	  
partijen	  en	  uiteindelijk	  de	  wetgever	  (Minister	  van	  BZK	  en	  Staten-‐Generaal).	  Om	  hier	  een	  weg	  in	  
te	  vinden	  is	  in	  dit	  hoofdstuk	  7	  aangegeven	  waar	  de	  haalbaarheid	  op	  de	  vier	  relevante	  thema’s	  
beoordeeld	  kan	  en	  moet	  worden	  door	  resp.	  de	  gemeenten	  zelf	  (“eigen	  afweging”),	  door	  de	  
wetgever	  (“Arhi-‐wetgeving”)	  en	  door	  het	  nieuwe	  gemeentebestuur	  na	  fusie	  
(“toekomstafweging”).	  Daarbij	  is	  ook	  aangegeven	  hoe	  de	  huidige	  gemeentebesturen	  invloed	  uit	  
kunnen	  oefenen	  op	  beide	  laatste	  categorieën.	  	  

Recapitulatie	  “eigen	  afweging”	  
Het	  rapport	  beoogt	  zo	  goed	  en	  compleet	  mogelijk	  antwoord	  te	  geven	  op	  de	  door	  de	  
gemeenteraden	  gestelde	  vragen	  op	  de	  vier	  thema’s.	  In	  dit	  hoofdstuk	  per	  thema	  zijn	  telkens	  de	  
belangrijkste	  afwegings-‐	  en	  keuzepunten	  samengevat	  aan	  de	  hand	  waarvan	  de	  drie	  
gemeenteraden	  ieder	  (en	  hopelijk	  gezamenlijk)	  tot	  een	  standpunt	  over	  de	  haalbaarheid	  van	  de	  
vorming	  van	  een	  nieuwe	  gemeente	  Vijfheerenlanden	  kunnen	  komen.	  	  

Het	  gaat	  daarbij	  om	  standpuntbepaling	  over:	  	  
• al	  of	  niet	  inhoudelijke	  of	  beleidsmatige	  belemmeringen	  voor	  fusie;	  	  
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• of	  de	  huidige	  gemeenten	  een	  belangrijk	  gedeelte	  van	  hun	  doelstellingen	  en	  van	  de	  belangen	  
van	  hun	  burgers	  gewaarborgd	  zien	  in	  een	  nieuwe	  gemeente	  Vijfheerenlanden;	  

• of	  nog	  specifieke	  inhoudelijke	  of	  beleidsmatige	  aandachtspunten	  zijn	  te	  benoemen	  die	  in	  de	  
voorbereiding	  van	  een	  nieuwe	  gemeente	  een	  plek	  zouden	  moeten	  krijgen;	  	  

• mogelijke	  belemmeringen	  op	  het	  terrein	  van	  financiën	  in	  relatie	  tot	  een	  fusiebesluit	  5HL	  
• mogelijke	  specifieke	  financiële	  aandachtspunten	  of	  knelpunten	  die	  in	  de	  voorbereiding	  op	  de	  

vorming	  van	  een	  nieuwe	  gemeente	  een	  plek	  zouden	  moeten	  krijgen;	  	  
• desgewenst	  het	  uitspreken	  van	  een	  onderbouwde	  voorkeur	  uitspreken	  voor	  toetreding	  van	  

de	  nieuwe	  gemeente	  tot	  de	  provincie	  Utrecht;	  
• de	  positiebepaling	  in	  het	  verdere	  discussie-‐	  en	  besluitvormingsproces	  over	  de	  provinciale	  

indeling	  met	  andere	  betrokken	  en	  belanghebbende	  partijen;	  
• de	  wijze	  waarop	  de	  gegevens	  over	  verbonden	  partijen/gemeenschappelijke	  regelingen	  een	  

rol	  spelen	  over	  de	  besluitvorming	  over	  de	  vorming	  van	  de	  gemeente;	  Vijfheerenlanden,	  
gegeven	  een	  aantal	  nog	  bestaande	  beperkingen	  in	  kennis/informatie.	  	  

• mogelijke	  (nadere)	  eisen	  en	  wensen	  voor	  verder	  onderzoek	  en	  onderhandeling	  ten	  aanzien	  
van	  verbonden	  partijen/gemeenschappelijke	  regelingen;	  

• of	  de	  keuze	  voor	  aansluiting	  van	  de	  nieuwe	  gemeente	  bij	  een	  Gemeenschappelijke	  Sociale	  
Dienst	  (Lekstroom	  of	  AV)	  rechtstreeks	  kan	  worden	  gekoppeld	  aan	  de	  te	  kiezen	  provinciale	  
indeling	  of	  dat	  hiervoor	  een	  nadere	  analyse/afweging	  nodig	  is.	  

	  

Recapitulatie	  “Arhi-afweging”	  
Door	  de	  wetgever	  zal	  een	  voorstel	  tot	  vorming	  van	  een	  nieuwe	  gemeente	  Vijfheerenlanden	  langs	  
het	  beleidskader	  van	  het	  ministerie	  van	  Binnenlandse	  Zaken	  en	  Koninkrijksrelaties	  (BZK)	  
worden	  gelegd.	  In	  het	  Beleidskader	  gemeentelijke	  herindelingen	  (2013)	  zijn	  door	  het	  ministerie	  
van	  BZK	  vijf	  criteria	  opgenomen	  waaraan	  een	  voorstel	  tot	  gemeentelijke	  herindeling	  wordt	  
getoetst.	  In	  onderstaande	  tabel	  wordt	  aangegeven	  hoe	  een	  wetsvoorstel	  Vijfheerenlanden	  naar	  
de	  kennis	  van	  nu	  naar	  alle	  waarschijnlijkheid	  beoordeeld	  zal	  worden.	  	  

Criteria	   Situatie	  Vijfheerenlanden	  
1. Draagvlak	  	  

Hoe	  is	  aandacht	  besteed	  aan	  en	  
geïnvesteerd	  in	  lokaal	  bestuurlijk,	  
maatschappelijke	  en	  regionaal	  
draagvlak?	  

	  

Vorming	  van	  Vijfheerenlanden	  wordt	  breed	  bestuurlijk	  
gedeeld	  en	  geaccepteerd.	  Voor	  draagvlak	  is	  belangrijk	  dat	  
eventuele	  negatieve	  effecten	  worden	  opgelost	  gemitigeerd	  
(zie	  criteria	  4	  en	  5).	  Toetsing	  draagvlak	  onder	  bewoners	  en	  
instellingen	  is	  deels	  ingevuld	  en	  is	  nader	  te	  onderbouwen	  
(evt.	  per	  gemeente).	  

2. Interne	  samenhang	  en	  dorps-	  en	  
kernenbeleid	  
Kent	  de	  nieuwe	  gemeente	  een	  interne	  
samenhang	  en	  wat	  is	  de	  plek	  van	  
buurten,	  dorpen	  en/of	  kernen?	  

Dit	  aspect	  kan	  goed	  onderbouwd	  worden	  aan	  de	  hand	  van	  
beleidsanalyse,	  toekomstperspectief	  en	  beoogde	  
meerwaarde	  zoals	  geformuleerd	  in	  deze	  rapportage.	  	  

3. Bestuurskracht	  
Is	  de	  nieuwe	  gemeente	  in	  staat	  om	  haar	  
maatschappelijke	  opgaven	  op	  te	  pakken?	  

Uitgaande	  van	  het	  profiel	  en	  kenmerken	  (o.a.	  schaal)	  kan	  
nieuwe	  gemeente	  hieraan	  voldoen.	  Er	  is	  voldoende	  reden	  
om	  te	  veronderstellen	  dat	  gemeente	  Vijfheerenlanden	  (naar	  
de	  kennis	  van	  nu)	  een	  financieel	  gezonde	  start	  kan	  maken.	  	  

4. Evenwichtige	  regionale	  verhoudingen	  
Welke	  positie	  heeft	  de	  gemeente	  in	  de	  
regio	  en	  welke	  gevolgen	  heeft	  dat	  voor	  
de	  omliggende	  gemeenten?	  

In	  principe	  kan	  Vijfheerenlanden	  hieraan	  voldoen.	  Wel	  
(gezamenlijke)	  aandacht	  nodig	  voor	  mitigeren	  mogelijke	  
negatieve	  effecten	  op	  anderen	  en	  op	  situatie	  in	  de	  regio	  AV.	  

5. Duurzaamheid	  
Is	  de	  nieuwe	  gemeente	  in	  staat	  om	  op	  
lange	  termijn	  zelfstandig	  haar	  taken	  en	  
opgaven	  uit	  te	  voeren?	  Wat	  zijn	  de	  
gevolgen	  voor	  de	  gemeenten	  in	  de	  regio;	  
is	  er	  voor	  hen	  sprake	  van	  een	  
restproblematiek?	  

Zie	  afwegingen	  bij	  punten	  3	  en	  4.	  In	  het	  algemeen	  is	  het	  
relevant	  dat	  de	  vorming	  van	  Vijfheerenlanden	  past	  in	  een	  
langer	  en	  breed	  gedragen	  proces	  (o.a.	  Commissie-‐Schutte).	  
Tevens	  dat	  vorming	  niet	  (alleen)	  de	  “veroorzaker”	  is	  van	  
bestuurlijke	  effecten	  elders;	  ook	  de	  provinciale	  herindeling	  
en	  overige	  ontwikkelingen	  binnen	  de	  regio	  AV	  spelen	  hierin	  
een	  belangrijke	  rol	  

Samenvattend	  is	  de	  verwachting	  dat	  toetsing	  aan	  het	  beleidskader	  van	  een	  fusievoornemen	  
Vijfeheerenlanden	  positief	  zal	  verlopen	  op	  de	  criteria	  draagvlak,	  interne	  samenhang	  en	  
bestuurskracht.	  Er	  kunnen	  negatieve	  effecten	  ontstaan	  gelet	  op	  veranderende	  regionale	  
verhoudingen	  en	  de	  ervaren	  restproblematiek	  (onderdeel	  van	  criterium	  duurzaamheid).	  Het	  is	  
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zaak	  hierop	  tijdig	  in	  samenspraak	  met	  de	  andere	  bestuurlijke	  partijen	  op	  te	  anticiperen,	  zodat	  
hiervan	  uit	  geen	  onnodige	  risico’s	  in	  de	  voorbereiding	  of	  behandeling	  van	  het	  wetsvoorstel	  
kunnen	  ontstaan.	  	  	  

De	  gemeenten	  kunnen	  de	  beoordeling	  in	  het	  Arhi-‐proces	  positief	  beïnvloeden	  door	  in	  een	  open	  
en	  transparante	  verhouding	  met	  bevolking,	  bestuurlijke	  partners	  en	  provincies	  het	  verdere	  
onderzoek	  en	  de	  dialoog	  over	  de	  (bestuurlijke)	  gevolgen	  van	  een	  fusie	  en	  mogelijke	  vraag-‐	  en	  
knelpunten	  tegemoet	  te	  treden.	  Dat	  begint	  natuurlijk	  met	  het	  feit	  dat	  de	  gemeenten	  zelf	  de	  
overtuiging	  kunnen	  tonen	  dat	  zij	  de	  vorming	  van	  de	  gemeente	  Vijfheerenlanden	  als	  de	  meest	  
wenselijke	  situatie	  zien	  en	  aantonen	  dat	  dit	  lokaal	  en	  maatschappelijk	  op	  draagvlak	  kan	  rekenen	  
en	  dat	  het	  past	  binnen	  de	  overige	  criteria	  van	  het	  ministerie.	  	  

Recapitulatie	  “toekomstafweging”	  
Voor	  wat	  betreft	  dit	  aspect	  wordt	  van	  de	  raden	  met	  name	  gevraagd	  te	  beoordelen	  of:	  
• het	  geschetste	  toekomstperspectief	  van	  deze	  nieuwe	  gemeente	  voldoende	  en	  solide	  

mogelijkheden	  en	  kansen	  biedt	  om	  de	  betekenis	  van	  de	  gemeente	  voor	  de	  eigen	  burgers	  en	  
voor	  de	  maatschappelijke	  en	  bestuurlijke	  omgeving	  te	  vergroten	  en	  op	  een	  krachtige,	  
moderne	  leest	  te	  schoeien	  en	  daarmee	  te	  borgen	  voor	  de	  toekomst.	  	  

• er	  nadere	  eisen,	  kaders	  of	  randvoorwaarden	  door	  de	  gemeenteraden	  geformuleerd	  worden,	  
die	  in	  de	  verdere	  voorbereiding	  van	  de	  vorming	  van	  de	  nieuwe	  gemeente	  meegenomen	  
moeten	  worden	  om	  de	  realisatie	  van	  de	  beoogde	  meerwaarde	  te	  bevorderen	  (denk	  aan	  bv.	  
missie/visie,	  dienstverlening,	  besturing	  e.d.)	  

• of	  en	  zo	  ja,	  hoe	  de	  huidige	  gemeenten	  reeds	  voor	  de	  fusiedatum	  verdere	  besluiten	  willen	  en	  
kunnen	  nemen	  om	  een	  financieel	  gezonde	  start	  van	  een	  nieuw	  te	  vormen	  gemeente	  te	  
ondersteunen	  of	  te	  bevorderen.	  	  

Voor	  de	  toekomstafweging	  wordt	  als	  algemene	  overweging	  aan	  de	  raden	  meegegeven	  dat	  een	  
nieuwe	  gemeente	  Vijfheerenlanden	  alle	  relevante	  bestuurlijke	  partners	  hard	  nodig	  heeft	  om	  tot	  
zijn	  recht	  te	  kunnen	  komen	  en	  dus	  al	  ver	  voor	  de	  fusiedatum	  op	  alle	  niveaus	  zal	  moeten	  willen	  
inzetten	  op	  de	  goede	  relatie	  in	  een	  eerlijk	  en	  helder	  afwegingsproces	  over	  aspecten	  van	  een	  
mogelijke	  fusie	  die	  ook	  voor	  andere	  partijen	  relevant	  zijn.	  
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Samenvatting 

De gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik zijn een mogelijke herindeling (bestuurlijke fusie) tot één 

gemeente Vijfheerenlanden aan het verkennen. Door de ligging van Leerdam en Zederik in de provincie 

Zuid-Holland en Vianen in de provincie Utrecht wordt dit, bij doorgang, een provinciegrensoverschrijden-

de herindeling. Dit onderzoek, in opdracht van de provincies Zuid-Holland en Utrecht, geeft inzicht in: 

- de regionale opgaven en de samenhang in het gebied van Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (A-V) en 

regio Utrecht (U10) in het sociale, ruimtelijke en economische domein 

- de effecten van een mogelijke herindeling Vijfheerenlanden op de regio’s Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden (A-V) en regio Utrecht (U10). 

 

Dit onderzoek bevat geen oordeelsvorming en bevat geen aanbevelingen of keuzes. 

 

Een uitgebreide verzameling en analyse van feiten, cijfers en kaartmateriaal biedt inzicht in de karakte-

ristieken van de onderzochte regio’s en de regionale opgaven waar de gemeenten voor staan. De regio 

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is een waterrijk en groen veenweidegebied, heeft meerdere waterwe-

gen en wordt gekenmerkt door cultuurhistorische en landschappelijke waarden. De regio U10 wordt 

gekenmerkt als centraal gelegen stedelijk gebied, met een nationale draaischijffunctie en met een divers 

woon- en leefklimaat.  

Regionale opgaven 

De belangrijkste regionale opgaven, op basis van analyse van feiten, cijfers, documenten en interviews, 

zijn hierna voor beide regio’s visueel weergegeven. 

 

 

Figuur 1. Weergave regionale opgaven in de A-V en hun samenhang 
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Figuur 2. Weergave regionale opgaven in de U10 en hun samenhang 
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De herindeling tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden heeft gevolgen voor de samenwerkings-

verbanden waar de drie huidige gemeenten deel van uitmaken en de provincies waar de gemeenten 

onderdeel van zijn. In de besluitvorming over de herindeling moeten hierin keuzes worden gemaakt.  

 

Wat betreft de regionale opgaven zullen een andere bestuurlijke oriëntatie en de bijbehorende bestuurlij-

ke grenzen niet tot wijzigingen leiden. De sociale, ruimtelijke en economische opgaven laten zich niet 

beperken en leiden door bestuurlijke grenzen. Samenwerking rondom deze opgaven zal nodig blijven, 

niet alleen tussen gemeenten, maar ook met medeoverheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfs-

leven. 

 

Voor enkele samenwerkingsverbanden geldt dat deze bij wet binnen provinciegrenzen georganiseerd 

moeten worden, zoals de regionale uitvoeringsdiensten/omgevingsdiensten, de veiligheidsregio’s en 
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en/of statuten. Hierover dienen politiek-bestuurlijk afspraken gemaakt te worden. Dit leidt tot een be-

stuurlijk aandachtspunt: de omvang van de achterblijvende uitvoeringsorganisaties.  

Door uittreding van een dan wel twee gemeenten, wordt de schaalgrootte van regionale uitvoeringsorga-

nisaties kleiner en mogelijk nemen hierdoor de draagkracht, effectiviteit en efficiëntie af.  

Scenario 1 - Vijfheerenlanden wordt onderdeel van de provincie Utrecht en de regio U10 

Als Vijfheerenlanden onderdeel wordt van de provincie Utrecht en de regio U10, komt er daar per saldo 

geen gemeente bij maar wel inwoners en grondgebied. Dit betreft met name landelijk gebied. Bij de 

provincie Zuid-Holland en de regio A-V vertrekken twee gemeenten.  

 

De regionale opgaven in de regio U10 zullen met deze herindeling niet veranderen. Wel zullen de 

bestuurlijke (samenwerkings)organisaties die gesteld staan voor deze opgaven een meer divers gebied 

bedienen. Tegelijkertijd neemt de draagkracht van de regio toe doordat meer inwoners en grondgebied 

deel uitmaken van de regio’s. Daarbij moet er aandacht zijn voor de toevoeging van meer landelijk 

gebied aan de regio, met haar sociale (met name voor Lekstroom-gemeenten), ruimtelijke en economi-

sche kenmerken (regio U10). De uitdaging is om deze een plek te geven in de regionale opgaven, zoals 

passende woningvoorraad, vestigingsklimaat, bereikbaarheid en behoud van de dienstverlenende 

sector.  

 

Dit leidt tot de volgende bestuurlijke aandachtspunten voor de regio U10: 

- samenwerken met de regio A-V op de opgaven ‘op peil houden voorzieningenniveau rondom de stad 

Utrecht’ en ‘ontwikkelen passende woningvoorraad’  

- verschillen in een meer economisch divers gebied zorgvuldig in balans houden en waar mogelijk de 

verschillen benutten om elkaar te versterken, met name op de opgaven’ versterken van de (in-

ter)nationale concurrentiepositie’ en ‘aantrekkelijk houden van vestigingsklimaat’ 

- voor de opgaven ‘aantrekkelijk woon- en leefklimaat’ en ‘versterken van de bereikbaarheid’ zorgvuldig 

de balans tussen stad en landelijke gemeenten houden en waar mogelijk de verschillen benutten om 

elkaar te versterken. 

 

De oriëntatie van Vijfheerenlanden op Utrecht heeft ook gevolgen voor de regio Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden. De draagkracht zal afnemen van 6 naar 4 gemeenten. Dit leidt tot de volgende 

bestuurlijke aandachtspunten voor de regio A-V: 

- samenwerken met regio U10 op de opgaven ‘op peil houden voorzieningen’ en ‘ontwikkelen passende 

woningvoorraad’  

- samenwerken met regio U10 op de opgaven ‘versterken van de maritieme sector, recreatie en 

toerisme en de agrarische sector’, en ´aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt’ 

- samenwerken met regio U10 op de opgaven ‘borgen van de waterveiligheid’, ‘behoud van de cultuur-

historische waarde en het landschappelijk karakter’ en ‘versterken van de ontsluiting’ in het gebied 

- afname draagkracht voor samenwerking rondom de regionale sociale, economische en ruimtelijke 

opgaven. 

 

  



 

 

Scenario 2 - Vijfheerenlanden wordt onderdeel van de provincie Zuid-Holland en de regio A-V 

Als Vijfheerenlanden onderdeel wordt van de provincie Zuid-Holland en de regio Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden, neemt het aantal gemeenten per saldo daar met een af maar komen er meer inwoners 

en grondgebied bij. Bij de provincie Utrecht, de regio U10 en de Lekstroom-samenwerking vertrekt één 

gemeente. 

 

De regionale opgaven zullen daarmee niet veranderen. Wel zullen de bestuurlijke (samenwer-

kings)organisaties die gesteld staan voor deze opgaven een ruimtelijk samenhangend gebied bedienen. 

Tegelijkertijd neemt de draagkracht van de regio toe doordat meer inwoners en grondgebied deel 

uitmaken van de regio’s. 

Daarbij moet er aandacht zijn voor de toevoeging in de provincie Zuid-Holland en de regio A-V van meer 

stedelijk gebied, waarvan de inwoners en de economie georiënteerd zijn op de regio Utrecht.  

 

Dit leidt tot de volgende bestuurlijke aandachtspunten voor de regio A-V: 

- samenwerken met regio U10 op de opgaven op peil houden voorzieningenniveau, ontwikkelen 

passende woningvoorraad en versterken van de ontsluiting 

- verschillen in een meer economisch divers gebied zorgvuldig in balans houden en waar mogelijk de 

verschillen benutten om elkaar te versterken 

- zorgvuldig de balans tussen de stedelijke en de landelijke gebieden te houden en waar mogelijk de 

verschillen benutten om elkaar te versterken en te zorgen voor behoud van de cultuurhistorische 

waarde en het landschappelijk karakter. 

 

De oriëntatie van Vijfheerenlanden op Zuid-Holland heeft ook gevolgen voor de regio U10. De draag-

kracht zal afnemen van 10 naar 9 gemeenten voor de regio U10 en van 5 naar 4 voor de Lekstroom-

samenwerking. Dit leidt tot de volgende bestuurlijke aandachtspunten voor de regio U10: 

- samenwerken met regio A-V op de opgave inspelen op agglomeratievorming en vergroening in de 

stad Utrecht 

- samenwerken met regio A-V op de opgaven versterken van de (inter)nationale concurrentiepositie, 

behoud van de dienstverlenende sector en aantrekkelijk houden vestigingsklimaat 

- samenwerken met regio A-V op de opgaven aantrekkelijk woon- en leefklimaat, versterken van de 

bereikbaarheid, borgen van waterveiligheid, tegengaan van leegstand vastgoed (kantoren) 

- afname draagkracht voor sociale (ook voor Lekstroom-samenwerking), economische en ruimtelijke 

opgaven. 
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding feitenonderzoek Vijfheerenlanden  

De gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik zijn een mogelijke herindeling (bestuurlijke fusie) tot één 

gemeente Vijfheerenlanden aan het verkennen. Door de ligging van Leerdam en Zederik in de provin-

cie Zuid-Holland en Vianen in de provincie Utrecht wordt dit, bij doorgang, een provinciegrensover-

schrijdende herindeling. De gemeenten laten hiervoor een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren.  

Gezien het interprovinciale karakter hebben de betrokken provincies Zuid-Holland en Utrecht het 

initiatief genomen tot een eigen onderzoek naar de regionale effecten van de mogelijke vorming van 

Vijfheerenlanden. 

1.2 Opdracht en afbakening van het onderzoek 

Twynstra Gudde is door de provincies Zuid-Holland en Utrecht gevraagd om een onderzoek uit te 

voeren dat inzicht geeft in de regionale effecten van een mogelijke herindeling tussen de gemeenten 

Leerdam, Vianen en Zederik. Met dit onderzoek beogen de beide provincies dat zij, ieder voor zich, in 

staat worden gesteld om de herindeling in provinciaal en regionaal perspectief te kunnen beoordelen. 

De provincies hebben namelijk een (mede)verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het lokaal 

bestuur. Daarnaast hebben zij een rol in het wettelijke herindelingsproces en met deze provinciegrens-

overschrijdende samenvoeging zullen zij (of een van beide), bij een verzoek tot herindeling, een 

herindelingsprocedure starten. Deze procedure wordt door de provincies afgesloten met het vaststellen 

van een herindelingsadvies aan de minister van BZK. Gelijktijdig heeft er een haalbaarheidsonderzoek 

in opdracht van de drie gemeenten plaatsgevonden. Het feitenmateriaal uit beide onderzoeken is op 

elkaar afgestemd. 

 

Het onderzoek richt zich op de regionale consequenties van een mogelijke herindeling tussen Leer-

dam, Vianen en Zederik. In overleg met de provincies is het onderzoek afgebakend tot de regionale 

opgaven in de regio’s Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (A-V) en Regio Utrecht (U10). Waar relevant, 

is dit verbijzonderd naar de Lekstroom-gemeenten en de betreffende veiligheidsregio’s, omgevings-

diensten en de GGD-regio’s. 

 

De regionale opgaven in deze gebieden vormen de basis voor het onderzoek. Dit is een van de 

bouwstenen voor de bestuurlijke afweging in het herindelingsontwerp. Dit onderzoek bevat geen 

oordeelsvorming en bevat geen aanbevelingen of keuzes. 

 

De onderzoeksvragen zijn als volgt gestructureerd:  

1. geef inzicht in de regionale opgaven en samenhang in het gebied van Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden (A-V) en Regio Utrecht (U10): 

a. sociaal 

b. ruimtelijk 

c. economisch 

2. geef inzicht in de effecten van een herindeling Vijfheerenlanden op de regio’s Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden (A-V) en de regio Utrecht (U10): 

a. organisatorische effecten: regionale verhoudingen en samenwerkingsverbanden 

b. inhoudelijke effecten: regionale opgaven. 
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1.3 Aanpak en verantwoording van het onderzoek 

1.3.1 Aanpak 

Het onderzoek is stapsgewijs vormgegeven. In vier stappen is in afstemming met de begeleidings-

commissie toegewerkt naar deze eindrapportage. De vier stappen bestaan uit het vaststellen van de 

onderzoeksaanpak met de begeleidingcommissie, de informatieverzameling, toetsing van het verza-

melde materiaal en het opleveren van de eindrapportage. Hierna volgt een overzicht van de activiteiten 

en de resultaten per stap. 

 

 

 

 

Stap 1 – Vaststellen onderzoeksopdracht en -aanpak 

Bij aanvang van het onderzoek zijn met de ambtelijke begeleidingscommissie afspraken gemaakt over 

de afbakening, de aanpak, de definitie van begrippen, de gesprekspartners en de planning. Tevens is 

de conceptinhoudsopgave van de eindrapportage besproken en vastgesteld. 

 

Stap 2 – Informatieverzameling 

Na het vaststellen van de onderzoeksaanpak met de begeleidingscommissie is gestart met de informa-

tieverzameling. Diverse openbaar beschikbare databases en documenten zijn geraadpleegd voor het 

opstellen van een bijlage bij het rapport, de regio’s A-V en U10 in beeld. In deze bijlage zijn cijfers en 

kaarten weergegeven voor de domeinen sociaal, ruimte en economie. De bijlage dient ter ondersteu-

ning van de regionale opgaven in dit rapport.  

 

Stap 3 – Toetsing feitenmateriaal 

De regionale opgaven zijn getoetst in gesprekken met vertegenwoordigers uit de regio A-V en de regio 

U10 (bijlage 2). In deze gesprekken zijn ook de effecten verkend van de scenario’s. De cijfers en 

kaarten in de bijlage zijn getoetst in een sessie met ambtenaren van de provincie Utrecht en in een 

sessie met ambtenaren van de provincie Zuid-Holland. Tot slot zijn de verzamelde data afgestemd met 

de data van het haalbaarheidsonderzoek dat door Code Samen is uitgevoerd voor de gemeenten 

Zederik, Leerdam en Vianen. 
  

Stap 1

Vaststellen aanpak

Stap 2

Informatieverzameling

Stap 3

Toetsing feitenmateriaal

Stap 4

Eindrapportage

Activiteiten

• Overleg met ambtelijke 

begeleidingscommissie, om 

afspraken te maken over:

∙ Activiteiten en resultaten

∙ Planning (i.r.t. vakantie)

∙ Aanleveren informatie

∙ Respondenten in regio’s

• Afstemming over aanpak met 

bestuurders, door ambtelijke 

begeleidingscommissie

Activiteiten

• Analyse per regio (4x) van:

∙ Regionale opgaven, per 

regio

∙ Effecten van herindeling

∙ Kansen en bedreigingen

• Op basis van:

∙ Informatie uit documenten uit 

en over de regio’s

∙ Data uit openbaar 

toegankelijke databases

• Opstellen van 

bevindingennotitie en 

kaartmateriaal

Activiteiten

• Bespreken bevindingennotitie 

met ambtelijke 

begeleidingscommissie

• Toetsingssessie met 

ambtenaren van beide

provincies

• Interviews in regio’s (4), met:

∙ Voorzitter (of . plv.)

∙ Secretaris + beleidsadviseur

• Afstemming met bureau Code 

Samen

• Verf ijnen en afronden 

bevindingennotitie

Activiteiten

• Opstellen concept 

eindrapportage

• Bespreking concept met 

ambtelijke 

begeleidingscommissie

• Verf ijnen en afronden 

eindrapportage

• Opleveren eindrapportage 

ambtelijke 

begeleidingscommissie

Resultaat

• Vastgestelde

onderzoeksaanpak (intern 

afgestemd met bestuurders)

• Inhoudsopgave van de 

eindrapportage

Resultaat

• Bevindingennotitie van het 

feitenmateriaal

• In beeld:

∙ Regionale opgaven

∙ Samenwerkingsverbanden

Resultaat

• Getoetste bevindingennotitie

Resultaat

• Concept eindrapportage 

• Def initieve eindrapportage
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Stap 4 – Eindrapportage 

Op basis van de verzamelde informatie in stap 2, de getoetste cijfers en kaarten en de regionale 

opgaven, en input voor effecten in stap 3 is een conceptrapportage opgesteld. De conceptrapportage 

is besproken met de begeleidingscommissie en vervolgens besproken en vastgesteld in een sessie 

met de directeuren van de provincie Utrecht en de provincie Zuid-Holland.  

1.3.2 Inhoudelijke verantwoording 

De afbakening van dit onderzoek richt zich op de regio’s Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (A-V) en de 

regio U10, met een verbijzondering naar de Lekstroom-gemeenten, ODRU, VRU, GGDrU en RUD en 

de regio Zuid-Holland Zuid, OZHZ VRZHZ en de GGD ZHZ, indien aan de orde.  

 

De basis van het onderzoek vormde het identificeren van de regionale opgaven in de regio’s Alblas-

serwaard-Vijfheerenlanden en U10. In onderstaand kader is weergegeven wat wordt verstaan onder 

regionale opgaven. 

 

Definitie van regionale opgaven 

Onder opgaven worden in dit onderzoek regionale inhoudelijke opgaven verstaan; ze zijn gemeente-

grensoverstijgend. Deze opgaven komen voort uit het gebied en de gemeenschap(pen). In dit onder-

zoek zijn de opgaven geordend naar drie domeinen: sociaal (de mensen die er wonen), ruimte 

(fysieke kenmerken van het gebied) en economie (bedrijvigheid).  

 

Met de regionale opgaven als basis is gekeken naar de mogelijke effecten van een wijziging van 

bestuurlijke indeling als gevolg van de mogelijke herindeling Vijfheerenlanden. Deze effecten zijn 

aangevuld op basis van de gesprekken met vertegenwoordigers uit de regio’s (zie bijlage 2). In 

onderstaand kader is weergegeven wat wordt verstaan onder effecten. 

 

Definitie van effecten 

In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen twee typen effecten: inhoudelijk en organisato-

risch: 

- organisatorische effecten: de consequenties van de nieuwe bestuurlijke samenstelling en schaal 

voor de huidige bestuurlijke verhoudingen en samenwerkingsverbanden in de regio’s 

- inhoudelijke effecten: de mate waarin de nieuwe bestuurlijke samenstelling en schaal zich verhou-

den tot de schaal en samenhang van regionale opgaven. 

 

Voor de effecten van de mogelijke herindeling tot een gemeente Vijfheerenlanden zijn twee scenario’s 

onderscheiden:  

1. Vijfheerenlanden wordt onderdeel van de provincie Utrecht en de regio U10 

2. Vijfheerenlanden wordt onderdeel van de provincie Zuid-Holland en de regio AV. 

 

Voor beide scenario’s zijn de effecten op de opgaven in de regio’s U10 en Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden verkend. Deze effecten leiden tot bestuurlijke aandachtspunten om de mogelijk 

ongewenste effecten weg te nemen of te verzachten.  
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1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op het sociale, ruimtelijke, economische en bestuurlijke profiel van de 

nieuw te vormen gemeente Vijfheerenlanden en de regio’s Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en U10.  

 

Hoofdstuk 3 beschrijft de opgaven voor de regio’s op de thema’s sociaal, ruimtelijk en economie die 

ten grondslag liggen voor het beschrijven van effecten.  

 

In hoofdstuk 4 verkennen wij de effecten van een bestuurlijke fusie Vijfheerenlanden, waarbij gekeken 

wordt naar twee scenario’s: 

1. Vijfheerenlanden wordt onderdeel van de provincie Utrecht en de regio U10 

2. Vijfheerenlanden wordt onderdeel van de provincie Zuid-Holland en de regio A-V.  
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2. De regio’s in beeld 

In dit hoofdstuk wordt een beknopt beeld gegeven van sociale, ruimtelijke, economische en bestuurlijke 

kenmerken voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden, de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden  

(A-V) en de regio Utrecht (U10). Deze beschrijvingen en de gebruikte cijfers zijn gebaseerd op het 

verzamelde cijfer-, feiten- en kaartmateriaal over de regio’s dat is terug te vinden in bijlage 3. Voor de 

regio’s A-V en U10 is ook een algemene beschrijving opgenomen over de bestuurlijke samenwerking 

in de regio.  

2.1 Beeld van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden 

De mogelijke nieuwe gemeente Vijfheerenlanden bestaat uit de huidige gemeenten Leerdam, Vianen 

en Zederik. De gemeenten Leerdam en Zederik maken deel uit van de provincie Zuid-Holland. De 

gemeente Vianen maakt sinds 2002 deel uit van de provincie Utrecht, vanwege de oriëntatie op de 

Utrechtse regio. Hierna is het beeld van de mogelijk te vormen nieuwe gemeente Vijfheerenlanden 

weergegeven, gerangschikt naar sociale, economische en ruimtelijke kenmerken.   

 

 

 

 

Figuur 3. Topografische kaart nieuwe gemeente Vijfheerenlanden 
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2.1.1 Sociaal  

De gemeente Vijfheerenlanden is een gemeente met bijna 54.000 inwoners, verdeeld over 15 kernen. 

De 15 kernen verschillen in aard (stedelijk en landelijk) en daarmee ook in sociale cohesie en identiteit, 

waarmee een algemene sociale typering moeilijk te geven is. De oriëntatie van inwoners (pendel-, 

migratie- en voorzieningenstromen) is zowel gericht op de eigen gemeente als op de Utrechtse regio 

en Waalwijk/Gorinchem (Bureau Louter, 2015). Qua bevolkingssamenstelling kent de gemeente 

voornamelijk autochtone inwoners (85%) en heeft een gemiddelde leeftijdsopbouw: 30,4% jonger dan 

25 jaar, 24,2% tussen 25 en 45 jaar, 27,5% tussen de 45 en 65 jaar en 17,9% ouder dan 65 jaar. 

Vijfheerenlanden heeft een netto arbeidsparticipatiegraad van 66,3% en een werkloosheidspercentage 

wat in de afgelopen jaren is gegroeid tot 6,1%. Het totaal aantal personen met een uitkering is 4.320, 

wat minder dan 10% van de inwoners behelst (personen tot aan en vanaf de AOW-leeftijd; definitie 

CBS, 2015). Er zijn 31 basisschoolvestigingen (waarvan 1 voor speciaal basisonderwijs) en 3 vestigin-

gen voor voortgezet onderwijs (waarvan geen voor speciaal onderwijs). De gemeente omvat 5.300 

leerlingen binnen het basisonderwijs en 1.800 leerlingen binnen het voortgezet onderwijs. 

2.1.2 Ruimte 

Qua ruimtelijke kenmerken is de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden een mix van landelijk (het huidige 

Zederik) en (licht) stedelijk gebied (het huidige Leerdam en Vianen). Kenmerkende cultuurhistorische 

locaties zijn Fort Everdingen en het Glasmuseum Leerdam, met recreatieve aantrekkingskracht. De 

totale oppervlakte van de gemeente is 153 km² en telt 15 kernen. De gemeente wordt aan de noord- 

en zuidzijde omringd door water (Lek en Linge), gekenmerkt door dijken en uiterwaarden. De bevol-

kingsdichtheid in het gebied is met 367 inwoners per km² lager dan gemiddeld, wat ook geldt voor de 

woningdichtheid. De woningvoorraad van de gemeente komt neer op 22.300 woningen, met een ratio 

koop/huur van 60%/40%, waarvan 80% bestaat uit eengezinswoningen. De WOZ-waarde en vraagprijs 

zijn lager dan in de omliggende gemeenten. Wat betreft voorzieningen heeft de gemeente een relatief 

grote afstand tot een ziekenhuis, voortgezet en hoger onderwijs. Vijfheerenlanden is een gemeente 

zonder MBO-, HBO of WO-(hoofd)vestigingen. Qua bereikbaarheid ligt een belangrijk knooppunt van 

rijkswegen binnen de gemeente (A2/A27) en is het de oostelijke toegangspoort tot de regio Alblasser-

waard-Vijfheerenlanden vanaf de A2 en A27. Wat betreft openbaar vervoer kent de gemeente één 

treinstation (voor Sprinters) in Leerdam, met een groot verzorgingsgebied. Verder is Vianen een 

belangrijke ‘hub’ voor busverbindingen tussen de regio Utrecht en A-V. 

2.1.3 Economie  

De ontwikkeling van de economie van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden volgt die van Neder-

lands. Het aantal banen in de nieuwe gemeente laat een stijging (3,7%) zien gedurende de periode 

2005-2011 en een daling (-3,4%) gedurende de periode 2011-2014. De belangrijkste bedrijfstakken 

(banen/vestigingen) zijn collectieve dienstverlening (30%/14%), zakelijke dienstverlening (17%/32%), 

handel (18%/21%) en industrie (14%/18%). Qua uitgaande pendelstromen is de oriëntatie noordwaarts 

gericht, op zowel stadsgewest Utrecht (18,3% Leerdam tot 40,4% Vianen) als Gorinchem/Waalwijk e.o. 

(6,9% Vianen tot 21,9% Zederik) (Bureau Louter, 2015). Eenzelfde oriëntatievoorkeur is te zien in 

stromingen met betrekking tot het gebruik van voorzieningen en verhuizingen (Bureau Louter, 2015). 
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2.2 Beeld van de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 

De regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden bestaat uit zes gemeenten: Giessenlanden, Gorinchem, 

Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Molenwaard en Zederik. De regio wordt als geografisch samen-

hangend gebied ook wel breder beschouwd, aangevuld met de gemeenten Alblasserdam, Papend-

recht, Sliedrecht, Vianen en Lingewaal (zie: Commissie Schutte, 2014). Dit onderzoek richt zich op de 

regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden met zes gemeenten maar zal - waar relevant - de bredere regio 

betrekken. 

 

 

 

Figuur 4. Topografische kaart regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 

 

De bestuurlijke samenwerking in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is vormgegeven op het niveau 

van Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zelf en/of op het niveau van Zuid-Holland Zuid. Zo is er de 

gemeenschappelijke regeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden voor diverse taken binnen de drie 

domeinen ruimte (wonen, verkeer), economie (recreatie & toerisme, bedrijventerreinen) en sociaal 

(Wmo, participatie), voor zowel strategie (afstemming, visievorming) als uitvoering (uitkeringen, 

leerplicht). Ook zijn op deze schaal de Regionale Sociale Dienst (RSD), het werkvoorzieningschap 

Avelingengroep en een Regionaal Arbeidsplatform georganiseerd (inclusief het Gelderse Lingewaal) . 

De veiligheidsregio, omgevingsdienst en GGD (inclusief jeugd) zijn belegd in samenwerkingsverban-

den op het schaalniveau van de regio Zuid-Holland Zuid. De gemeenten in de regio A-V maken deel uit 

van de arbeidsmarktregio Gorinchem. Een andere samenwerking is de gezamenlijke MIRT-verkenning 

met de provincie Zuid-Holland en het ministerie van I&M, met als hoofdthema de waterveiligheids-

opgave in het gebied, worden verbindingen met ruimtelijke en economische kansen gelegd. 

Zie de bevindingennotitie voor een overzicht van verbonden partijen (bijlage 3). 

 

Hierna is het beeld van de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (A-V) weergegeven, gerangschikt 

naar de sociale, economische en ruimtelijke kenmerken. 
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2.2.1 Sociaal  

De regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is een gebied met in totaal circa 131.000 inwoners en heeft 

34 kernen. Het gebied wordt, vanwege de spreiding van kernen, gekenmerkt door sterke sociale 

cohesie en zelfredzaamheid, en een hoge organisatiegraad (kerken, verenigingen) op lokaal niveau 

binnen de kernen zelf. De regio wordt beschouwd als onderdeel van de ‘biblebelt’, vanwege het grote 

aandeel christelijke inwoners en instellingen (kerken, scholen).  

 

Het percentage autochtonen ten opzichte van de gehele bevolking is 87%. Het gebied kent een 

gemiddelde leeftijdsopbouw: 31,9% jonger dan 25 jaar, 24,2% tussen de 25 en 45 jaar, 26,9% tussen 

de 45 en 65 jaar en 17,0% ouder dan 65 jaar. De bevolkingsontwikkeling zal qua totale omvang stabiel 

blijven maar in onderlinge verhoudingen wijzigen (CBS, 2014; PBL, 2014). Er is sprake van vergrijzing 

(landelijke trend) en van ontgroening, de uitstroom van jongeren (18-25) uit de regio. De regio A-V kent 

een netto arbeidsparticipatiegraad van 66,6% en een werkloosheidspercentage wat in de afgelopen 

jaren is gegroeid tot 5,8%. Het totaal aantal personen met een uitkering is 9.260. Er zijn 67 basis-

schoolvestigingen (waarvan 2 voor speciaal basisonderwijs) en 17 vestigingen voor voortgezet onder-

wijs (waarvan 4 voor speciaal voortgezet onderwijs). De regio omvat 13.500 leerlingen binnen het 

basisonderwijs en 9.400 leerlingen binnen het voortgezet onderwijs. De regio heeft meer onderwijsves-

tigingen per leerling, maar daarmee ook minder leerlingen per vestiging dan de regio U10. 

2.2.2 Ruimte 

Kenmerkend voor de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden als geheel is de grote hoeveelheid 

landelijk gebied, aangevuld met kleinstedelijke kernen aan de buitenzijden, zoals Sliedrecht, Gorin-

chem en Leerdam. Het is een door water omringd gebied dat het zuidelijke deel van het Groene Hart 

vormt. Het gebied bevat kenmerkende cultuurhistorische locaties zoals de veenweidegebieden, dijken, 

linten, de molens op de Kinderdijk en het Glasmuseum Leerdam, met recreatieve aantrekkingskracht.  

De totale oppervlakte van de regio is 344 km². Qua grondgebruik is het profiel van de regio A-V meer 

landelijk ingericht. Er is verhoudingsgewijs veel agrarisch terrein en terrein voor sociaal-culturele 

voorzieningen (onderwijs, cultuurinstellingen en kerken). De bevolkingsdichtheid in de regio is 402 

inwoners per km². De totale woningvoorraad telt 53.878 woningen; 76% daarvan bestaat uit een-

gezinswoningen en de ratio koop/huur is 60/40. De WOZ-waarde en vraagprijs zijn lager dan gemid-

deld. De regio kent ontsluitingen naar snelwegen aan de zuid- en oostkant (A15 en A27). Wat betreft 

openbaar vervoer loopt er een spoorlijn van Dordrecht naar Geldermalsen, met zes treinstations in de 

eigen regio. Wat betreft voorzieningen heeft het gebied een relatief hoge afstand tot voortgezet en 

hoger onderwijs en ziekenhuizen.  

 

De regio heeft een vestiging van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem en een dependance van het  

AS-ziekenhuis in Sliedrecht. De regio A-V is een gebied zonder MBO-, HBO- of WO-hoofdvestigingen. 

In Gorinchem zijn twee MBO scholen vertegenwoordigd.  

2.2.3 Economie 

De economie in de regio A-V is ondernemend en onderling sterk verbonden. Eind 2014 is bijvoorbeeld 

een maatschappelijk initiatief van overheden, ondernemers en organisaties uit de regio, Blauwzaam, 

door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland genomineerd voor de Green Deal Runner Up 
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Award. De bedrijvigheid in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden kenmerkt zich door (ba-

nen/vestigingen) industrie (29%/21%), zakelijke dienstverlening (21%/30%), collectieve dienstverlening 

(26%/14%) en handel (19%/21%). De regio staat met name bekend om de maritieme maakindustrie 

aan de zuidkant en de agrarische handel en melkveehouderijen in het landelijk gebied. De ontwikkeling 

van het aantal banen in de regio laat een stijging (11,4%) zien gedurende de periode 2005-2011 en 

een daling (-6,6%) gedurende de periode 2011-2014. Deze daling over de afgelopen periode is sterker 

dan in de omliggende regio’s.  

 

2.3 Beeld van de regio U10 

De regio U10 bestaat uit tien gemeenten: Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse 

Vecht, Utrecht, Vianen, Woerden en Zeist. De regio beslaat een groot deel van de provincie Utrecht en 

kenmerkt zich door de grote stad Utrecht met deels verstedelijkte kernen en deels landelijk gebied 

eromheen.  

 

De bestuurlijke samenwerking in de regio is op diverse niveaus vormgegeven. De afbakening van dit 

onderzoek is bepaald door de buitengrenzen van de U10-samenwerking te nemen, die een impuls 

heeft gekregen na de opheffing van het Bestuur Regio Utrecht (BRU) als Wgr-plusregio. Dit betreft een 

netwerksamenwerking waarin met name bestuurlijk wordt afgestemd over en strategisch en projectma-

tig wordt samengewerkt aan economische en ruimtelijke opgaven. Op het sociaal domein wordt 

samengewerkt in de Lekstroom-samenwerking. De gemeenten Houten, Lopik, IJsselstein, Nieuwegein 

en Vianen vormen deze subregio. Hiervoor is de regionale sociale dienst Werk en Inkomen Lekstroom 

gevormd en zijn er diverse afspraken over beleid en inkoop. De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en de 

GGD-regio Utrecht (GGDrU) zijn op provinciaal niveau georganiseerd. De omgevingsdiensten zijn 

bovenregionaal georganiseerd. De gemeenten Houten en Nieuwegein maken deel uit van de RUD 

Utrecht, de acht overige U10-gemeenten maken deel uit van de Omgevingsdienst Regio Utrecht 

(ODRU). De gemeenten in de U10 en de Lekstroom-gemeenten maken deel uit van de arbeidsmarkt-

regio Midden-Utrecht. Daarnaast is in de Utrechtse Regio de EBU (Economic Board Utrecht) opgericht 

door overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen in de provincie Utrecht en de gemeente Hilversum. 

De EBU stimuleert innovatie en samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden met 

als doel een groene, gezonde en slimme regio. 

 

Hierna is het profiel van de regio U10 weergegeven, gerangschikt naar sociale, economische en 

ruimtelijke kenmerken. 
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Figuur 5. Topografische kaart regio U10 

2.3.1 Sociaal  

De regio U10 is een gebied met in totaal 724.000 inwoners die relatief jong en hoogopgeleid zijn 

(Bureau Louter, 2015; U10-monitor). De inwoners zijn verdeeld over 46 kernen. Het inwoneraantal in 

de regio zal in 2025 tot boven de 800.000 stijgen, waarvan het zwaartepunt in de stad Utrecht komt te 

liggen (U10-monitor). De Lekstroom-gemeenten hebben in totaal 177.000 inwoners. Het percentage 

autochtonen ten opzichte van de gehele bevolking in de regio is 76% en daarmee lager dan dat van de 

regio A-V en Vijfheerenlanden. Het percentage autochtonen ten opzichte van de gehele bevolking in 

de Lekstroom-gemeenten is 82%, eveneens lager dan dat van de regio A-V en Vijfheerenlanden. Qua 

leeftijdsopbouw is de regio relatief jong: 31,4% jonger dan 25 jaar, 29,5% tussen de 25 en 45 jaar, en 

25,1% tussen de 45 en 65 jaar en 13,9% ouder dan 65 jaar. In de Lekstroom-gemeenten is 30,4% van 

de inwoners jonger dan 25 jaar, 25,2% van de inwoners tussen de 25 en 45 jaar, 29,7% van de 

inwoners tussen de 45 en de 65 jaar en 14,6% van de inwoners ouder dan 65 jaar. De Lekstroom-

gemeenten kennen een lager aantal jonge mensen (jonger dan 45 jaar) dan de regio U10. Er zijn in de 

regio U10 relatief veel eenpersoonshuishoudens (circa 40%), wat in de toekomst zal toenemen tot 45% 
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(U10-monitor). De regio U10 kent een netto arbeidsparticipatiegraad van 67,9% (Lekstroom-

gemeenten 68,9%) en een werkloosheidspercentage wat afgelopen jaren is gegroeid tot 6,1% (Lek-

stroom-gemeenten 5,9%). Het totaal aantal personen met een uitkering is 65.910, 9,1% van de 

bevolking (Lekstroom-gemeenten 14.870 totaal aantal personen, 8,4% van de bevolking). Er zijn 256 

basisschoolvestigingen (waarvan 13 voor speciaal basisonderwijs) en 49 vestigingen voor voortgezet 

onderwijs (waarvan 21 voor speciaal voortgezet onderwijs). De regio omvat 67.000 leerlingen binnen 

het basisonderwijs en 40.500 leerlingen binnen het voortgezet onderwijs. Voor de Lekstroom-

gemeenten zijn er 77 basisschoolvestigingen (waarvan 1 voor speciaal basisonderwijs) en 11 vestigin-

gen voor voortgezet onderwijs (waarvan 1 voor speciaal voortgezet onderwijs). De Lekstroom-

gemeenten omvatten 18.000 leerlingen binnen het basisonderwijs en 10.000 leerlingen binnen het 

voortgezet onderwijs.  

2.3.2 Ruimte 

De totale oppervlakte van de regio is 601 km². De regio kenmerkt zich ruimtelijk door een grote en zeer 

dichtbebouwde stad Utrecht, met daar omheen stedelijke kernen (Houten, Nieuwegein, Vianen) en 

veel landelijk gebied (Stichtse Vecht, De Bilt). De regio wordt omringd door groene zones, zoals het 

Groene Hart en de Utrechtse Heuvelrug en heeft kenmerkende cultuurhistorische locaties zoals de 

Limes en de Hollandse Waterlinie, met recreatieve aantrekkingskracht. De bevolkingsdichtheid in de 

regio is met 1.267 inwoners per km² bovengemiddeld, wat ook geldt voor de woningdichtheid (totaal 

296.164). Dit komt met name door de stad Utrecht en de stedelijke kernen. Meer landelijke gemeenten, 

zoals Stichtse Vecht, Woerden en De Bilt hebben een lagere dichtheid van inwoners en woningen. De 

totale woningvoorraad telt 312.768 woningen; 58% daarvan bestaat uit eengezinswoningen en de ratio 

koop/huur is 60/40. De WOZ-waarde en de vraagprijzen van woningen liggen boven het landelijke 

gemiddelde.  

 

Qua bereikbaarheid is de regio een draaischijf voor Nederland met diverse knooppunten van snel-

wegen en de ring Utrecht. Ook qua openbaar vervoer vervult Utrecht CS een spilfunctie in het landelijk 

spoornetwerk. Tevens heeft Utrecht een centrumfunctie voor regionaal trein- en busvervoer. De 

afstand tot zorg-, onderwijs- en culturele voorzieningen is door het stedelijke karakter zeer klein. De 

regio kent meerdere ziekenhuizen, een Science Park met een academisch ziekenhuis en een universi-

teit, meerdere vestigingen van hogescholen, en diverse theaters en musea.  

2.3.3 Economie  

De economie van de Utrechtse regio is competitief en innovatief. Het bleek in 2013 de meest competi-

tieve regio van Europa te zijn (European Competitive Index, 2013) en de meest innovatieve regio van 

Nederland (ING, 2014). De dienstverlenende sector is verreweg de belangrijkste in aantal banen en 

vestigingen in de regio. Groeipotentieel zit met name in de creatieve industrie en de gezondheidszorg 

(EBU, 2014). De ontwikkeling van het aantal banen in de regio stijgt (9,5%) gedurende de periode 

2005-2011 en daalt (-2,5%) gedurende de periode 2011-2014. Deze daling over afgelopen periode is 

minder sterk dan in de andere regio’s. 
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3. De regionale opgaven in beeld  

In dit hoofdstuk worden de regionale opgaven in de regio’s Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en U10 

beschreven. Deze opgaven zijn gebaseerd op het verzamelde feiten- en cijfermateriaal (zie bijlage 3), 

de beelden van de regio’s (hoofdstuk 2), documenten uit de regio’s en tal van onderzoeksrapporten 

over landelijke en regionale opgaven, trends en ontwikkelingen (zie bijlage 1). Deze opgaven zijn 

getoetst bij de begeleidingscommissie, in een toetsingssessie met provinciale beleidsambtenaren en in 

interviews met vertegenwoordigers uit de regio’s.  

 

De opgaven zijn per regio onderverdeeld naar de domeinen sociaal, economie en ruimte. Vervolgens 

wordt de samenhang in opgaven tussen de domeinen besproken binnen één regio. 

3.1 Algemene trends  

Op basis van de documentenanalyse zijn er twee dominante trends te benoemen die op nationaal en 

algemeen regionaal niveau van belang zijn alvorens de opgaven in de afzonderlijke regio’s Alblasser-

waard-Vijfheerenlanden en U10 te beschrijven. 

 

Vergrijzing 

De prognose voor de Nederlandse bevolking is duidelijk: er is sprake van vergrijzing (CBS, 2014; 

Louter, 2015; PBL, 2013, 2014). Dit is het gevolg van de geboorteontwikkeling in de verschillende 

decennia die zich vertaalt in verhoudingen tussen leeftijdscategorieën. In 2014 is 25% tot 30% van de 

bevolking in de drie gemeenten 65+. Deze vergrijzing heeft grote consequenties voor arbeidsmarkt, 

woningvoorraad en zorg (PBL, 2013; CBS, 2013). Voor de arbeidsmarkt geldt dat er de komende  

10-15 jaar een grote uitstroom komt als gevolg van personen die de pensioen- en AOW-gerechtigde 

leeftijd bereiken. Dit geeft de nodige uitdagingen voor de vraag naar personeel en voor de kennisover-

dracht van oudere naar jongere medewerkers. Voor de zorg gelden, gezien de vergrijzing en toene-

mende levensverwachting, de nodige uitdagingen voor het aansluiten van vraag en aanbod van zorg, 

de financiële haalbaarheid en de capaciteit van zorgpersoneel en -huisvesting.  

 

Agglomeratievorming rond grote steden 

Een algemene trend in Nederland, die de laatste jaren in diverse publicaties benadrukt wordt, is het 

zogenaamde ‘agglomeratie-effect’. Dit wil zeggen: economische activiteiten clusteren zich nabij en in 

grote steden en mainports (PBL, 2014; Louter, 2015; Tordoir, 2015). Steden en hun omliggende 

gebieden worden de economische zwaartepunten van de toekomst waar arbeidsplaatsen, bedrijvig-

heid, innovatie en voorzieningen te vinden zijn. Het is voor bedrijven gunstig om zich in, om of nabij 

grote steden en dicht bij elkaar te vestigen. Ze kunnen profiteren van de infrastructuur die is ingericht 

op veel verkeer en de veelal hoogopgeleide beroepsbevolking. De aanwezigheid van bedrijvigheid in 

het stedelijk gebied leidt weer tot werkgelegenheid en trekt personen naar de regio. Dit leidt tot een 

afzetmarkt, wat het vestigingsklimaat verbetert. Als gevolg van deze redenering clusteren economische 

activiteiten zich nabij en in grote steden en mainports.  
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3.2 De regionale opgaven in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 

3.2.1 Sociale opgaven A-V 

De regio A-V heeft vier belangrijke sociale opgaven geïdentificeerd die regionaal van aard zijn. Deze 

komen voort uit de algemene trends van vergrijzing en agglomeratievorming in Nederland en zijn 

regionaal omdat ze de grensoverschrijdende stromen van wonen, werken en leven volgen. Onderlig-

gende informatie over pendelstromen, gebruik van voorzieningen en migratiestromen laten zien dat de 

oriëntatie van de gemeenten Leerdam en Zederik, als onderdeel van de regio A-V, zowel gericht is op 

de regio A-V zelf (zoals de eigen gemeente en de gemeente Gorinchem) als op de regio Utrecht 

(Bureau Louter, 2015; CBS, 2013). Deze oriëntatie geldt voor de pendel- en migratiestromen. Wat 

betreft het gebruik van voorzieningen is de oriëntatie van Leerdam en Zederik meer gericht op Gorin-

chem Waalwijk e.o. dan op de regio Utrecht (Bureau Louter, 2015).  

 

De regionale sociale opgaven zijn: 

- Inspelen op ontgroening en vergrijzing 

- Op peil houden van voorzieningen 

- Ontwikkelen van een passende woningvoorraad 

- Op peil houden van werkgelegenheid. 

 

Naast de landelijke trend van vergrijzing is er in de regio ook sprake van ontgroening. De vergrijzing 

leidt tot druk op het in stand houden van voorzieningen voor ouderen, zoals zorgaccommodaties. 

Ontgroening is het gevolg van jongeren die, met name voor onderwijs en daarna werk, uit landelijke 

naar stedelijke gebieden vertrekken (Tordoir & Regioplan, 2015; Rabobank A-V, 2011, Think Public 

Advies & Bureau Louter, 2015; Commissie Schutte, 2014). In de regio A-V zijn geen HBO- of WO-

instellingen en is er een specifieke arbeidsmarkt met behoefte aan technisch personeel (industrie, 

maritiem). Hierdoor zullen minder mensen tussen de 18 en 35 (en hun gezinnen) zich in de regio A-V 

vestigen. De afname van het aantal, met name hoogopgeleide, jongeren leidt tot druk op het in stand 

houden van voorzieningen zoals onderwijs, sport en andere jeugdaccommodaties. Het voortbestaan 

van scholen staat onder druk, mede door de afname van het aantal leerlingen (Think Public Advies & 

Bureau Louter, 2015; Public  Result, 2014).  

 

Deze ontwikkelingen leiden tot druk op het op peil houden van voorzieningen zoals winkels, sportfacili-

teiten en cultuur. Om die reden is het een opgave om de dagelijkse voorzieningen in de regio op 

voldoende kwalitatief niveau te houden en zo de regio A-V als aantrekkelijke woonomgeving te 

behouden (o.a.  Public Result, 2014; Regiobureau A-V, 2012;  Regioplan & Atelier Tordoir, 2015; 

Commissie Schutte, 2014). Als de gemeenten in de regio niet op deze ontwikkelingen inspelen kan dat 

leiden tot een daling van de leefbaarheid van de kernen en een dalende en uithollende beroepsbevol-

king, door de ontgroening. Dit leidt mogelijk tot verdere krapte op de regionale arbeidsmarkt. Tevens is 

er door ontgroening en gebrek aan hoger onderwijs in de regio een gemis aan goed gekwalificeerde 

jongeren. Daardoor ontstaat de opgave om de (vervolg)opleidingen te matchen met de regionale 

arbeidsmarkt, zoals met het maritieme cluster (zie economische opgaven). 

 

De hiervoor genoemde demografische ontwikkelingen leiden tot de opgave om een passende woning-

voorraad te ontwikkelen (KAW, 2015; MIRT-onderzoek A-V, 2015; Rabobank A-V, 2011). Ouderen 

blijven langer thuis wonen maar de huidige woningvoorraad is daar niet op ingericht. Bestaande 

woningen moeten worden verbouwd, waarbij variatie en maatwerk noodzakelijk zijn (o.a. Commissie 

Schutte, 2014). Om jongeren aan de regio te (blijven) binden, moet ook voor deze doelgroep passend 
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woningaanbod ontwikkeld worden, ingericht op eenpersoonshuishoudens en jonge gezinnen. De 

mogelijke vorming van een woningmarktregio biedt kansen om het gebied in samenhang te zien. 

Waar er op de lange termijn krapte op de arbeidsmarkt kan ontstaan in specifieke sectoren (als gevolg 

van ontgroening, vergrijzing en groei arbeidsplaatsen in een aantal sectoren), is er op de korte termijn 

een regionale opgave om de werkgelegenheid op peil te houden. Als gevolg van automatisering en 

schaalvergroting neemt het aantal banen in de dominante sector (maritieme) industrie en kenmerkende 

agrarische sector gaandeweg af (Public Result, 2015). Daarnaast trekt de (zakelijke) dienstverlening 

meer en meer naar de steden (regio Breda, Utrecht en Rotterdam) en ontstaat de opgave om de 

werkgelegenheid in de dienstensector op peil te houden (Think Public Advies & Bureau Louter, 2014). 

Dit zijn economische ontwikkelingen met sociale gevolgen. 

3.2.2 Ruimtelijke opgaven A-V 

De regio A-V heeft drie belangrijke ruimtelijke opgaven geïdentificeerd die regionaal van aard zijn. 

Deze opgaven zijn regionaal want ze doen zich voor op de schaal van fysieke samenhangende 

gebieden en de ontsluiting ervan. De regio A-V is onderdeel van een logisch en samenhangend 

landelijk gebied, omringd door de rivieren de Lek, de Noord, de Beneden/Boven Merwede en de 

snelweg A2.  

 

De belangrijkste regionale ruimtelijke opgaven zijn:  

- Borgen van de waterveiligheid 

- Behoud van de cultuurhistorische waarde en het landschappelijke karakter 

- Verbeteren van de ontsluiting van het gebied. 

 

Een opgave, als gevolg van de klimaatverandering en de stijgende hoeveelheid neerslag, is het borgen 

van de waterveiligheid in de regio door middel van dijkhoogte en dijksterkte. Het gaat hier om zowel 

binnendijkse waterveiligheid als buitendijkse wateroverlast (Regiobureau A-V, 2012; Voortgangsnotitie 

gebiedsraad, Notitie opgaven in beeld). Een programma vanuit de provincie Zuid-Holland is MIRT 

(Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport). Het MIRT-onderzoek dat in de regio A-V in 

april 2015 is gestart heeft als doel de waterveiligheidsopgave te verbinden met ruimtelijke en economi-

sche ontwikkelingen. Gezien de grote ruimtelijke samenhang van de regio hebben investeringen in 

ruimtelijke ontwikkeling gevolgen voor bijvoorbeeld het vestigingsklimaat van bedrijven of het leefkli-

maat van inwoners. Een versterking van een dijk, met aandacht voor de infrastructuur en bereikbaar-

heid, beschermt tegen mogelijk overstromingen en zorgt tegelijk voor een aantrekkelijk ruimtelijk-

economisch woon- en werkklimaat. Deze samenhang vraagt een gezamenlijke bijdrage van de 

gemeenten de samenwerking met partijen als Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland en Waterschap 

Rivierenland.  

 

Door de sociale en economische ontwikkelingen komen de cultuurhistorische waarde en het land-

schappelijke karakter van de regio onder druk te staan (MIRT-onderzoek A-V, 2015). De middelen voor 

de instandhouding van locaties met cultuurhistorische waarde, zowel in het landelijk gebied als in de 

stedelijke kernen, staan onder druk of drogen op (MIRT-onderzoek A-V, 2015). Daarnaast zetten de 

demografische ontwikkeling, woningbouw, aanleg van infrastructuur en uitbreiding van bedrijvigheid 

het landschappelijke karakter onder druk. Het is voor overheden en gemeenschappen een uitdaging 

om de kenmerkende elementen van de regio A-V in stand te houden.  

 

Tot slot zijn de bereikbaarheid en ontsluiting van het gebied een opgave voor de regio A-V (o.a. 

Commissie Schutte, 2014; MIRT-onderzoek A-V, 2015). Een bredere ontsluiting van het openbaar 

vervoer, het verkeersknelpunt bij Kinderdijk tijdens het hoogseizoen en het ontvlechten van het verkeer 

langs de dijkwegen, zijn hierin de belangrijkste uitdagingen. Daarnaast ligt de regio nabij een inter-
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stedelijk knooppunt waarbij het een opgave is om een betere aansluiting te vinden op belangrijke 

knopen in de regio (Zuidvleugel en Utrecht), onder andere door het opwaarderen van het wegennet en 

een kwaliteitsimpuls voor het regionale OV. De bereikbaarheid moet worden afgestemd met de 

plaatsing van bedrijven (Notitie opgaven in beeld). Tot slot is een opgave: het verbeteren van de 

doorstroming op de snelwegen A2/A15/A27 (Commissie Schutte, 2014; Berenschot, 2014). 

3.2.3 Economische opgaven A-V 

De regio A-V heeft vier belangrijke economische opgaven geïdentificeerd die regionaal van aard zijn. 

De opgaven zijn regionaal omdat ze nauw samenhangen met de ruimtelijke kenmerken: landelijk, ruim 

en waterrijk. De vier belangrijkste regionale economische opgaven zijn: 

- Versterken van de maritieme sector 

- Versterken van recreatie en toerisme 

- Versterken van de agrarische sector  

- Aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt. 

 

De maritieme sector is een dominante sector in de regio A-V. Deze sector is als gevolg van globalise-

ring, schaalvergroting en automatisering aan grote veranderingen onderhevig. De mondiale concurren-

tie neemt toe en het aantal banen zal afnemen. Een opgave is dan ook om deze maritieme sector in de 

regio te versterken (Commissie Schutte, 2014;Public Result, 2015; MIRT-onderzoek A-V, 2015). Een 

sterke maritieme sector is belangrijk voor de economische doorontwikkeling en leefbaarheid van de 

regio als geheel (Public Result, 2015).  

 

Eenzelfde redeneerlijn geldt voor de groeiende sector recreatie en toerisme en de voor de regio 

kenmerkende agrarische bedrijvigheid (Commissie Schutte, 2014; Public Result, 2015; MIRT-

onderzoek A-V, 2015). De cultuurhistorische locaties zoals de molens van Kinderdijk en het Glasmu-

seum Leerdam in combinatie met het rustgevende landelijke gebied, hangen samen met de ruimtelijke 

karakteristieken van het gebied. Dit heeft ook de economie, arbeidsmarkt, identiteit en leefbaarheid 

van de regio bepaald. Door woningbouw en de aanleg en uitbreiding van infrastructuur staat dit onder 

druk (Commissie Schutte, 2015; Gebiedsraad MIRT, 2015). Hiervoor geldt een bovenregionale 

verbinding met het Groene Hart, met kansen voor gezamenlijke profilering en belangenbehartiging. 

Ook wat betreft bereikbaarheid van de recreatieve locaties liggen er kansen met de toegangspoort aan 

de oostkant voor bezoekers uit het noorden (regio Utrecht) en het zuiden (Brabant).  

 

Ook de agrarische bedrijvigheid is onlosmakelijk verbonden met de regio A-V qua werkgelegenheid, 

identiteit en leefbaarheid. Door technologische ontwikkelingen en schaalvergroting staan de werkgele-

genheid en de ruimtelijke kwaliteit onder druk. De uitdaging voor overheden is om een balans te 

zoeken tussen enerzijds de noodzaak tot innovatie en schaalvergroting om de werkgelegenheid op peil 

te houden en anderzijds het bewaken van de ruimtelijke kwaliteit om het landelijke karakter van de 

regio in stand te houden en eventueel door te ontwikkelen.  

 

Om de versterking van deze drie sectoren (maritiem, recreatie & toerisme en agrarisch) mogelijk te 

maken, is het een opgave om het onderwijs in en om de regio beter aan te laten sluiten bij de vraag 

naar passend personeel (Public Result, 2015). De algemene trendanalyses en de Economische 

Transitiemonitor A-V laten een ontwikkeling zien in de stijging van de productiviteit en meer behoefte 

aan specifiek technisch personeel. In het geval van de regio A-V betreft dit de (maritieme) maakindu-

strie en de agrarische bedrijven.  

Voor overheden ligt er een uitdaging om hierop te anticiperen en de verbinding te versterken met en 

tussen onderwijs en bedrijfsleven. Die verbindingen gelden ook op bovenregionaal niveau, zoals de 
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Zuidvleugel en de regio Utrecht. Het Regionale Arbeidsplatform biedt hiervoor kansen voor onderlinge 

verbindingen en afspraken. 

3.2.4 Samenhang in de opgaven A-V 

Er is veel samenhang en overlap tussen de beschreven regionale opgaven in de regio A-V. De sociale 

opgaven van ontgroening, vergrijzing en werkgelegenheid raken direct aan de economische ontwikke-

ling van het gebied en vice versa omdat dit het leef- en werkklimaat van mensen betreft. Het thema 

arbeidsmarkt kent een economische en een sociale component. De sociale opgaven hebben een 

ruimtelijke component voor wat betreft wonen en druk op de cultuurhistorische waarde en het land-

schappelijke karakter. De ruimtelijke bereikbaarheidsopgave kent weer een belangrijke sociale en 

economische component, omdat die de stromen van wonen, werken en voorzieningengebruik facilite-

ren. 

 

Hierna is de onderlinge samenhang tussen de opgaven in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden visueel 

weergegeven. 

 

 

Figuur 6. Weergave regionale opgaven in de regio A-V en hun samenhang 

3.3 De regionale opgaven in de regio U10 

3.3.1 Sociale opgaven U10 

De regio U10 heeft drie belangrijke sociale opgaven geïdentificeerd die regionaal van aard zijn. Deze 
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- Inspelen op agglomeratievorming en vergroening in de stad Utrecht 

- Op peil houden van voorzieningenniveau rondom de stad Utrecht 

- Ontwikkelen van een passende woningvoorraad. 

De algemene mondiale trend van agglomeratievorming is ook van toepassing op de regio U10. Het 

gebied is in de afgelopen decennia sterk verstedelijkt, met name in zuidelijke en westelijke richting. Dit 

heeft geleid tot een toestroom van enerzijds bedrijvigheid en anderzijds werknemers en werkzoeken-

den. Ook hebben de aanwezigheid van een universiteit, hogeschool en MBO aantrekkingskracht voor 

studenten. Deze trend zal de komende jaren toenemen en druk zetten op de voorzieningen in en rond 

de stad als gevolg van een hogere vraag (PBL, 2014; Tordoir en Regioplan, 2015). Het aandeel 

studenten, starters en jonge gezinnen zal toenemen. Dit zet druk op de onderwijsvoorzieningen en de 

woningmarkt in en direct rond de stad. Overheden en maatschappelijke organisaties hebben de 

uitdaging om de vraag naar voorzieningen in het stedelijke gebied te accommoderen, wat ook al 

gebeurt.  

 

De agglomeratievorming rond Utrecht heeft voor omliggende landelijke gemeenten het omgekeerde 

effect: jongeren vertrekken naar de stad voor studie en/of werk en blijven daar ook. Daarmee wordt het 

effect van de algemene trend van vergrijzing extra versterkt. Dit leidt tot druk op voorzieningen zoals 

winkels, onderwijs, sport, zorg en algemene jeugd- en ouderenaccommodaties. Deze inwoners maken 

gebruik van de voorzieningen in de agglomeratie en de stad, en minder in de omliggende gemeenten. 

Daarnaast is er in de regio U10 sprake van een bevolkingskrimp (echter in stad Utrecht is er een groei 

van huishoudens); dit heeft invloed op de woningmarkt, de arbeidsmarkt, de mobiliteitspatronen en de 

eerdergenoemde vraag naar zorg (EBU, 2014). Overheden en maatschappelijke organisaties hebben 

de uitdaging om de voorzieningen in de omliggende gemeenten op peil te houden. In de Lekstroom-

gemeenten, gelegen ten zuiden van de stad Utrecht, ligt de werkloosheid iets lager dan in de regio U10 

(5,9% t.o.v. 6.1%), is de groene druk gelijk en de grijze druk iets lager dan in de regio U10 (23% t.o.v. 

26%). Het aantal mensen met een uitkering ligt in de Lekstroom-gemeenten lager dan in de regio U10 

(8,4% t.o.v. 9,1%) en het zorggebruik (indicaties) is nagenoeg gelijk. De focus op een subregio van de 

regio U10 biedt de kans om passende maatregelen voor het op peil houden van voorzieningen te 

treffen. Anderzijds ligt er een uitdaging voor afstemming met de regio U10, inclusief (groot)stedelijk 

gebied. 

 

Voor de regio als geheel maken bovengenoemde opgaven het noodzakelijk om gezamenlijk een 

passende en gebalanceerde woningvoorraad te ontwikkelen, zowel voor ouderen als voor jongeren, 

zowel voor het stedelijke als voor het landelijke gebied. De regio U10 kent een krappe woningmarkt 

met behoefte aan betaalbare (huur)woningen en doorstroming (U10 wonen & RO, 2012; EBU, 2014). 

Ouderen blijven langer thuis wonen maar de huidige woningvoorraad is daar niet op ingericht. Be-

staande woningen moeten worden verbouwd, waarbij variatie en maatwerk noodzakelijk zijn (U10, 

2014). Om jongeren aan de regio te (blijven) binden, moet ook voor deze doelgroep passend woning-

aanbod ontwikkeld worden, ingericht op eenpersoonshuishoudens en jonge gezinnen.  

3.3.2 Ruimtelijke opgaven U10 

De regio U10 heeft vier belangrijke ruimtelijke opgaven geïdentificeerd die regionaal van aard zijn. 

Deze opgaven zijn regionaal want ze doen zich voor op de schaal van fysieke samenhangende 

gebieden en de ontsluiting ervan. De regio U10 is een agglomeratie rond de stad Utrecht, uiteenlopend 

van grootstedelijk tot landelijk gebied (bijvoorbeeld Woerden en De Bilt). 

 

De belangrijkste regionale ruimtelijke opgaven zijn  

- Aantrekkelijk woon- en leefklimaat 

- Versterken van de bereikbaarheid 
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- Borgen van waterveiligheid 

- Tegengaan van leegstand vastgoed (kantoren). 

 

De opgave om een aantrekkelijk woon- en leefklimaat te realiseren is van belang voor de gemeenten, 

haar inwoners maar ook voor haar bedrijven. Dit staat onder druk en raakt in onbalans als gevolg van 

de agglomeratievorming. De stad wordt vol terwijl omliggende gemeenten te maken hebben met 

vergrijzing en ontgroening. Het is een opgave om de balans tussen stad en landelijke gemeenten te 

behouden en waar mogelijk te versterken. Ambities als ‘Recreatie rond de stad’ zijn kenmerkend voor 

deze complementariteit waar stad en omgeving van profiteren. Dit aantrekkelijke woon- en leefklimaat 

hangt nauw samen met het vestigingsklimaat van bedrijven.   

 

Een andere ruimtelijke opgave is het versterken van de bereikbaarheid van en binnen de regio, zowel 

met de auto als met het OV. De algemene toename van autoverkeer zet druk op de regio Utrecht als 

knooppunt en draaischijf van Nederland. De prognose is dat dit zal blijven groeien (o.a. CBS, 2014 en 

PBL, 2014). De verbinding tussen stedelijke regio’s en ook met het ‘achterland’ wordt belangrijker om 

de concurrentiepositie te behouden (Tordoir en Regioplan, 2014; EBU, 2013). Dit vraagt om samen-

werking van de regio met provincie(s) en met de Rijksoverheid. Voor de gemeenten ligt er binnen de 

regio een uitdaging om de lokale en regionale infrastructuur hierop aangesloten te houden. Daarnaast 

is er een bereikbaarheidsopgave voor het OV, met name waar het gaat om ontlasting van de OV-

terminal Utrecht Centraal Station en Utrecht Science Park/De Uithof. 

 

Ook het borgen van waterveiligheid is een opgave in de regio als gevolg van extremere weerbeelden 

en een hogere waterstand in de rivieren (EBU, 2013; Deltaplan). Voor de regio Utrecht is er een 

opgave om het gebied beter te beschermen tegen overstromingen uit de Neder-Rijn en de Lek. De 

opgave komt voort uit nieuw afgeleide waterveiligheidsnormen, klimaatverandering en bodemdaling. 

Voor die opgave wordt primair gekeken naar dijkversterkingen. Binnen het landelijke Hoogwaterbe-

schermingsprogramma worden in het project Dijkversterking Centraal Holland de maatregelen voorbe-

reid om een groot deel van de provincie Utrecht en delen van Zuid-Holland en Noord-Holland beter te 

beschermen tegen overstromingen. Daarbij wordt samengewerkt tussen waterschappen, provincie en 

gemeenten om de maatregelen zoveel mogelijk te verbinden met ruimtelijke ontwikkelingen. 

 

Een landelijke ontwikkeling is de toenemende leegstand van bedrijfsvastgoed (Stec, 2014; Tordoir en 

Louter, 2013). In de afgelopen decennia is een aanbodoverschot ontstaan door de ontwikkeling van 

bedrijventerreinen en kantoorlocaties (U10 Wonen en RO, 2012; Tordoir en Regioplan, 2014). Dit 

vastgoed staat nu leeg, veelal ongebruikt of niet gebruikt waarvoor het bedoeld is. Dit is een vraagstuk 

voor de gemeenten in de regio met een ruimtelijke en een economische component. Hierin zullen ze 

samen moeten optrekken met medeoverheden en bedrijfsleven.  

3.3.3 Economische opgaven U10 

De regio U10 heeft vier belangrijke economische opgaven geïdentificeerd die regionaal van aard zijn. 

Deze opgaven zijn regionaal want ze hangen nauw samen met de ruimtelijke kenmerken: een mix van 

grootstedelijk en landelijk gebied, centraal gelegen in Nederland.  

 

De vier belangrijkste regionale economische opgaven zijn: 

- Versterken van de (inter)nationale concurrentiepositie 

- Ontwikkeling van topsectoren: gezondheid, kennis en creativiteit 

- Behoud van de dienstverlenende sector 

- Aantrekkelijk houden vestigingsklimaat. 
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Het versterken van de (inter)nationale concurrentiepositie is van belang omdat economische vooruit-

gang niet langer vanzelfsprekend is (EBU, 2013). Hoewel de agglomeratievorming en clustering van 

bedrijventerreinen autonome ontwikkelingen zijn, is er wel een noodzaak tot focus op specifieke 

topsectoren om – zeker internationaal – concurrerend te zijn (EBU, 2013 en 2015; Tordoir en Regio-

plan, 2014; PBL,2013). Daarbij is het van belang om belangen van overheid, bedrijfsleven en kennisin-

stellingen (Triple Helix) op elkaar af te stemmen om zich te kunnen onderscheiden van andere Neder-

landse en Europese regio’s (EBU, 2013).  

 

In lijn hiermee is een opgave het versterken van topsectoren. Kennisgedreven instellingen, het medi-

sche cluster en de creatieve industrie vragen aandacht van de Triple Helix om in de toekomst te 

kunnen blijven floreren als regio (Tordoir en Regioplan, 2014; PBL, 2013). Deze topsectoren hebben 

sterke relaties met andere sectoren in de regio, denk aan leveranciers, gebruikers en ketenpartners, 

die kunnen meeliften met eventuele groei (EBU, 2013).  

 

Daarnaast is het behoud van de dienstverlenende sector een opgave. Deze staat als gevolg van 

financieel-economische en technologische ontwikkelingen onder druk als het gaat om vestigingen en 

werkgelegenheid. Dit behoud is afhankelijk van kennis- en competentieontwikkeling, waarbij rekening 

moet worden gehouden met krimp van de overheid en de not-for-profitsector en groeiende internatio-

nale markten voor services, en de noodzaak tot innovatie en specialisatie (EBU, 2013 en 2015). Een 

uitdaging voor de overheden, bedrijven en ook onderwijsinstellingen in de regio U10. 

 

Tot slot is er de economische opgave om het vestigingsklimaat aantrekkelijk te houden (U10, 2014; 

PBL, 2013). De regio heeft unieke locaties langs de A2, A12 en A27 en de knooppunten. Concurreren-

de regio’s voor Utrecht zijn Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven. Elke regio heeft een eigen profiel 

qua (gewenste) bedrijvigheid en unieke kenmerken zoals mainports en geografische ligging. Aan te 

ontwikkelen grond of kantoorruimte is geen gebrek. Er is daarom wat te kiezen voor bedrijven om zich 

in Nederland te vestigen. Voor Utrecht is het de kunst om aantrekkelijk te blijven en het eigen profiel 

over het voetlicht te brengen. Dit zit niet alleen in randvoorwaarden vanuit overheden (beleid, grond-

prijzen, vergunningen e.d.), maar ook in de bereikbaarheid van bedrijfslocaties (relatie met ruimtelijke 

opgave versteken van de bereikbaarheid), in de beschikbaarheid van het gevraagde personeel en in 

het woon- en leefklimaat voor die medewerkers (relatie met opgave sociaal-culturele voorzieningen). 

De uitdaging voor overheden zit daarmee niet (meer) in het ontwikkelen van bedrijventerreinen, maar 

in het creëren van de juiste randvoorwaarden, (her)gebruik van bestaande locaties en de bereikbaar-

heid ervan en in het gezamenlijk internationaal op de kaart zetten de unieke kwaliteiten van de regio.  

3.3.4 Samenhang in de regionale opgaven U10 

Er is in de regio U10 veel samenhang en overlap tussen de opgaven binnen de verschillende domei-

nen. De gevolgen van de algemene trend van agglomeratievorming zijn in alle domeinen merkbaar. 

Waar op sociaal vlak voor Utrecht vergroening optreedt, geldt voor de omliggende gemeenten in de 

regio ontgroening en de daarbij behorende druk op voorzieningen. Dit heeft impact op de druk op de 

economische ontwikkeling, voorzieningen, het woon- en leefklimaat, de bereikbaarheid etc. Er gaat 

een versterkend effect uit naar zowel de bedrijvigheid als de arbeidsmarkt. Voor alle domeinen is het 

van belang dat er voldoende voorzieningen aanwezig zijn, wat zorgt voor een aantrekkelijk woon- en 

leefklimaat maar ook het economisch vestigingsklimaat. Dit aantrekkelijke woon- en leefklimaat hangt 

nauw samen met het vestigingsklimaat van bedrijven en de arbeidsmarkt in de regio. 

 

Hierna is de onderlinge samenhang tussen de opgaven in de regio U10 visueel weergegeven. 
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 Figuur 7. Weergave regionale opgaven in de regio U10 en hun samenhang 
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4. Verkenning van effecten op de regionale opgaven 

In de vorige hoofdstukken beschreven wij de regio’s A-V en U10 en de opgaven van die regio’s. In dit 

hoofdstuk verkennen wij de effecten die een bestuurlijke fusie van Vijfheerenlanden kan hebben op die 

regionale opgaven. Wij beschrijven deze effecten aan de hand van twee scenario’s: 

1. de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden wordt onderdeel van de provincie Utrecht en de regio U10 

2. de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden wordt onderdeel van de provincie Zuid-Holland en de 

regio A-V.  

 

Voor elk scenario beschrijven we de organisatorische en de inhoudelijke sociale, economische en 

ruimtelijke effecten. We starten het hoofdstuk met algemene noties die op beide scenario’s van 

toepassing zijn.  

4.1 Algemene noties 

Samenwerking rondom inhoudelijke opgaven (urgente vraagstukken in het gebied en de samenleving) 

is altijd nodig. Het is bij samenwerking van belang om de bestuurlijke grenzen niet bepalend te laten 

zijn en opgedane ervaringen en (opgebouwde) relaties te benutten. Dat bestuurlijke grenzen niet 

bepalend zijn voor maatschappelijke interactie is goed te zien aan de stromen van wonen-werken, 

verhuizingen en voorzieningengebruik die over provinciegrenzen heen zowel richting Utrecht als 

richting de regio A-V gaan (Bureau Louter, 2015). De regionale sociale opgaven die mede door deze 

stromen ontstaan, beperken zich dan ook niet tot de bestuurlijke grenzen. Dat samenwerking over 

bestuurlijke grenzen van belang is, wordt algemeen (h)erkend. Zie in dit verband bijvoorbeeld de 

ontwikkeling van grensontkennend samenwerken (Kompas 2020, IPO). 

 

Een volgende algemene notie is dat voor een aantal samenwerkingsverbanden bij wet de samenstel-

ling en indeling zijn bepaald en daarmee binnen provinciegrenzen georganiseerd dienen te zijn. Dit is 

van toepassing op de regionale uitvoeringsdiensten/omgevingsdiensten, de veiligheidsregio en de 

GGD-regio. De wetgever heeft – vanwege sterke de onderlinge samenhang – te kennen gegeven te 

hechten aan congruentie tussen de omgevingsdiensten, GGD-regio’s en veiligheidsregio’s (en ook 

politieregio’s). 

 

Voor andere samenwerkingen vormt de provinciegrens geen formele belemmering. De Wet arhi stelt 

wel eisen aan de harmonisatie van beleid, regelingen, contracten en gemeenschappelijke regelingen. 

In de voorbereiding op de herindeling dienen de herindelende gemeenten gezamenlijk te komen tot 

voorstellen en hierin keuzes te maken. Voor gemeenschappelijke regelingen zijn de voorwaarden en 

mogelijkheden bepaald in artikel 41 van de Wet arhi. De nieuwe gemeente Vijfheerenlanden heeft 

hierdoor de keuze om wel of niet deelnemer te zijn en zich aan te sluiten bij een samenwerking. Dat is 

een keuze van de nieuwe gemeente én van de beoogde c.q. huidige samenwerkingspartners. Gezien 

de verschillen tussen de opgaven in de regio’s, is het maken van een keuze die aansluit bij de inhou-

delijke ambities van de gemeente Vijfheerenlanden een strategische overweging. Dat deze keuze 

effecten heeft, wordt duidelijk uit een verkenning naar de inhoudelijke effecten van de scenario’s. 

Wanneer door deze keuze gemeenten uit verschillende provincies deelnemen in een samenwerking, 

leidt dit tot afstemming over provinciaal toezicht op de gemeenschappelijke regeling.  
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De gemeente Vijfheerenlanden zal ook een keuze moeten maken ten aanzien van deelname aan 

arbeidsmarktregio’s en woningmarktregio’s. Voor arbeidsmarktregio’s geldt dat deze zijn vormgegeven; 

de invulling van de werkwijze is veelal nog in ontwikkeling. De vorming van woningmarktregio’s vindt 

momenteel plaats op basis van de nieuwe Woningwet. De gemeente Vijfheerenlanden zal een keuze 

moeten maken voor de indeling van deze regionale woningmarkt. Door de termijnen van invoering van 

de nieuwe Woningwet, zullen waarschijnlijk de huidige gemeenten deze keuze nog moeten maken. 

Een aandachtspunt bij deze keuze is dat bovenregionale corporaties in principe alleen investeringen in 

hun kerngebied mogen doen.  

 

Tot slot leidt eventuele intreding dan wel uittreding van een gemeente bij een samenwerking tot 

verrekening, herverdeling en consequenties voor begroting en aangegane verplichtingen in de samen-

werking, zoals bepaald in de betreffende regelingen en/of statuten. Hierover dienen politiek-bestuurlijke 

door de betrokken gemeenten afspraken gemaakt te worden.  

4.2 Scenario 1 - Vijfheerenlanden wordt onderdeel van de provincie Utrecht en de 
regio U10 

In deze paragraaf beschrijven wij de effecten van scenario 1: de vorming van een nieuwe gemeente 

Vijfheerenlanden binnen de provincie Utrecht die qua samenwerking aansluit bij de regio U10 en de 

Lekstroom-samenwerking.  

4.2.1 Organisatorische effecten: samenwerkingsverbanden 

Regio U10 

De bestuurlijke omvang van de regio U10 en de Lekstroom-samenwerking blijft in dit scenario gelijk, de 

omvang van het gebied en het aantal inwoners nemen toe. De deelname van Vijfheerenlanden aan de 

regio U10 en de Lekstroom-samenwerking, beïnvloedt naar verwachting de bestuurlijke verhoudingen 

en de draagkracht van deze samenwerkingen. Qua inwoneraantal is Vijfheerenlanden vergelijkbaar 

met Houten en Nieuwegein. De oppervlakte van Vijfheerenlanden is de grootste in de regio U10 en in 

de Lekstroom-samenwerking.  

 

Verder ontstaat op uitvoeringsniveau een invlechtingsopgave voor de Lekstroom-samenwerking in het 

sociale domein. Vijfheerenlanden kan de uitvoering van deze taken niet onderbrengen bij twee ver-

schillende sociale diensten. Ondanks dat nu reeds bestuurlijke grenzen niet bepalend zijn voor de 

uitvoering van de taken van de Lekstroom-samenwerking, biedt dit wel gelegenheid tot nieuwe verbin-

dingen met bijvoorbeeld bedrijven uit dit gebied. 

 

Bij de OdRU/RUD, de Veiligheidsregio Utrecht en de GGD-regio Utrecht sluit een rechtsopvolger aan 

met meer inwoners, een grotere oppervlakte en nieuw grondgebied. Dit heeft de volgende effecten op 

de mate waarin deze organisaties gesteld staan voor de opgaven in het gebied. Door toename van de 

gebiedsomvang zal de organisatorische inrichting van deze regio’s aanpassingen moeten doen, 

alsmede mogelijk kennis en expertise moeten ontwikkelen ten aanzien van gebiedskenmerken en de 

bedrijvigheid in het toe te voegen gebied. Tegelijkertijd neemt de draagkracht toe doordat meer 

inwoners en grondgebied deel uitmaken van de regio’s. 

 

Regio A-V 

De bestuurlijke schaal van de samenwerking neemt voor de regio A-V af met 2 gemeenten, de omvang 

van het gebied en het aantal inwoners nemen eveneens af. Het vertrek van 2 van de 6 gemeenten uit 
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de regio A-V, beïnvloedt naar verwachting de bestuurlijke verhoudingen en de draagkracht van deze 

samenwerkingen. 

 

Verder ontstaat op uitvoeringsniveau een ontvlechtingsopgave voor de RSD A-V. Vijfheerenlanden kan 

de uitvoering van deze taken niet onderbrengen bij twee verschillende sociale diensten. De omvang 

van de RSD A-V neemt af van 7 naar 5 gemeenten. Of de schaalgrootte als gevolg hiervan onder druk 

komt te staan, hangt af van verschillende factoren, zoals de omvang van de taken, de aard van de 

taken, de opbouw van de organisatie en de financiële huishouding. Ook voor het werkvoorzieningen-

schap Avelingengroep en het Regionaal Arbeidsplatform heeft dit scenario mogelijk consequenties. 

Vijfheerenlanden en de samenwerkingspartners in deze organisaties zullen hierop moeten anticiperen 

en heroverwegen of ze deze samenwerking willen en kunnen continueren en in welke vorm. Dit hangt 

onder andere af van de mogelijkheid om deze taken te blijven uitvoeren zonder dat er overlap ontstaat 

met een andere uitvoeringsorganisaties van de Vijfheerenlanden, bijvoorbeeld met de Lekstroom-

samenwerking.  

 

Bij de Veiligheidsregio ZHZ, de Omgevingsdienst ZHZ en de GGD-regio ZHZ vertrekken twee gemeen-

ten. Dit heeft de volgende effecten op de mate waarin deze organisaties gesteld staan voor de opga-

ven in het gebied. Door de afname van de gebiedsomvang zal de organisatorische inrichting van deze 

regio’s aanpassingen moeten doen. Tegelijkertijd neemt de draagkracht af doordat minder inwoners en 

grondgebied deel uitmaken van de regio’s. 

4.2.2 Inhoudelijke effecten: regionale opgaven 

Deze paragraaf dient als volgt gelezen te worden: 

- regio U10 is regio U10 inclusief Vijfheerenlanden 

- regio A-V is regio A-V exclusief Vijfheerenlanden. 

 

Sociale opgaven 

Regio U10  

De regionale sociale opgaven in de U10 zijn: 

- Inspelen op agglomeratievorming en vergroening in de stad Utrecht 

- Op peil houden voorzieningenniveau rondom de stad Utrecht 

- Ontwikkelen van een passende woningvoorraad. 

 

Op de opgave ‘inspelen op agglomeratievorming en vergroening in de stad Utrecht’ is geen effect te 

verwachten. Vijfheerenlanden ligt niet in of direct rond de stad Utrecht. Het huidige Vianen maakte 

reeds deel uit van deze regionale sociale opgave in de U10. 

 

Op de opgave ‘op peil houden voorzieningenniveau rondom de stad Utrecht’ zijn de volgende effecten 

te verwachten. Deze effecten gelden zowel voor de regio U10 als voor de Lekstroom-samenwerking. 

De omvang van de opgave neemt toe doordat ook voor Vijfheerenlanden het op peil houden van het 

voorzieningen een opgave is en Vijfheerenlanden een sociale oriëntatie laat zien op de regio U10. 

Vijfheerenlanden laat ook een sociale oriëntatie zien op de regio A-V. De opgave ‘op peil houden 

voorzieningenniveau’ hangt dan ook samen met dezelfde opgave in de regio A-V. Een aandachtspunt 

is om het samenwerken met de regio A-V op deze opgave.  

 

Op de opgave ‘ontwikkelen van een passende woningvoorraad’ zijn vergelijkbare effecten te verwach-

ten als op de opgave ‘op peil houden voorzieningenniveau’. De omvang van de opgave neemt toe, ook 

Vijfheerenlanden kent een trend van vergrijzing en ontgroening. En omdat de opgave passende 

woningvoorraad ook speelt in de regio A-V, is samenwerking op deze opgave een aandachtspunt. 
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Tot slot neemt de draagkracht voor de hierboven genoemde opgaven toe doordat de omvang van het 

gebied en het aantal inwoners toenemen.  

 

Regio A-V 

De regionale sociale opgaven in de A-V zijn: 

- Inspelen op ontgroening en vergrijzing 

- Op peil houden van voorzieningen 

- Ontwikkelen van een passende woningvoorraad 

- Op peil houden van werkgelegenheid. 

 

Op de vier hierboven genoemde opgaven zijn de volgende effecten te verwachten. De omvang van de 

opgaven neemt af doordat twee gemeenten geen onderdeel meer zijn van deze regionale opgaven. 

Twee van de vier opgaven (‘op peil houden van voorzieningen’ en ‘ontwikkelen van een passende 

woningvoorraad’) blijven samenhangen met dezelfde opgaven in de regio U10. De regio A-V blijft op 

deze sociale opgaven een verbondenheid houden met Vijfheerenlanden dat nu onderdeel is van de 

regio U10. Een aandachtspunt is dan ook om met de regio U10een adequate vorm van samenwerking 

rond deze opgaven te ontwikkelen.  

 

Tot slot neemt de draagkracht voor de sociale opgaven af door de afname van de omvang van het 

gebied en het aantal inwoners. Dit is een aandachtspunt voor de regio A-V. Mogelijk is het nodig om de 

draagkracht voor deze sociale opgaven te vergroten. De regio A-V kan dit doen door bijvoorbeeld 

mogelijkheden tot vergroting van het schaalniveau te verkennen en samenwerking met omliggende 

gemeenten of regio’s te zoeken of door afspraken te maken met omliggende gemeenten of regio’s voor 

deze opgaven. 

 

Bestuurlijk aandachtspunt regio U10  

- Samenwerken op de opgaven ‘op peil houden voorzieningenniveau rondom de stad Utrecht’ en 

‘ontwikkelen passende woningvoorraad’ met regio A-V. 

 

Bestuurlijk aandachtspunt regio A-V 

- Samenwerken met regio U10 op de opgaven ‘op peil houden voorzieningen’ en ‘ontwikkelen 

passende woningvoorraad’. 

- Afname draagkracht voor sociale opgaven. 

 

 

Ruimtelijke opgaven 

Regio U10 

De ruimtelijke regionale opgaven van de regio U10 zijn: 

- Borgen van het aantrekkelijke woon- en leefklimaat 

- Versterken van de bereikbaarheid 

- Borgen van de waterveiligheid 

- Tegengaan van leegstand vastgoed (kantoren). 

 

Op de opgave ‘borgen van het aantrekkelijke woon- en leefklimaat’ zijn verschillende effecten te 

verwachten. De opgave is om de balans tussen stad en landelijke gemeenten te behouden en waar 

mogelijk te versterken. Vijfheerenlanden kent meer landelijk gebied; dit heeft invloed op deze balans. 

Enerzijds is een mogelijk effect dat dit leidt tot nieuwe verbindingen waardoor mogelijkheden ontstaan 

voor het versterken van deze balans en een aantrekkelijk woon- en leefklimaat. Anderzijds is een 

mogelijk effect dat binnen deze opgave minder prioriteit ontstaat voor het landelijke gebied van 



 

 

 

 

Provinciaal onderzoek herindeling Vijfheerenlanden | blad 25 

 

Vijfheerenlanden. Het is dan ook een aandachtspunt om zorgvuldig de balans tussen stad en landelijke 

gemeenten te behouden en waar mogelijk de verschillen te benutten om elkaar te versterken en te 

zorgen voor een aantrekkelijk woon- en leefklimaat.  

 

Op de opgave ‘versterken van de bereikbaarheid’ zijn eveneens verschillende effecten te verwachten. 

De omvang van de opgave neemt toe doordat ook voor Vijfheerenlanden het versterken van de 

bereikbaarheid dan wel het verbeteren van de ontsluiting van het gebied, een opgave is. Enerzijds is 

een mogelijk effect dat de opgaven elkaar versterken en er onderlinge synergiekansen zijn door de 

lokale en regionale infrastructuur van Vijfheerenlanden (één vervoersgebied, binnen één vervoerscon-

cessie) te verbinden aan de regio Utrecht als knooppunt en draaischijf van Nederland. Anderzijds is 

een mogelijk effect dat binnen deze opgave minder prioriteit ontstaat voor de ontsluiting van het 

landelijke gebied van Vijfheerenlanden. Het is dan ook een aandachtspunt om de balans tussen de 

bereikbaarheidsopgave van de regio Utrecht en de ontsluiting van de landelijke gebieden te behouden 

en waar mogelijk synergiekansen te benutten om elkaar te versterken (o.m. samenhang met economi-

sche opgaven).  

 

Op de opgave ‘borgen van waterveiligheid’ zijn effecten te verwachten. De omvang van de opgave 

neemt toe doordat een groter deel van dijkring 16 (Alblasserwaard-Vijfheerenlanden) tot Utrechts 

gebied zal behoren. De Lek is een van de rivieren waarvoor de opgave in de regio U10 geldt en die 

opgave neemt toe door toevoeging van gebied langs de Lek (het huidige Zederik). Rond het MIRT-

traject Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zal de gemeente Vijfheerenlanden samen moeten blijven 

werken met de provincie Zuid-Holland, de regio A-V en andere partners. Tegelijkertijd wordt nu reeds 

op deze opgave landelijk samengewerkt in bijvoorbeeld het project Dijkversterking Centraal Holland. 

 

Op de opgave ‘tegengaan van leegstand vastgoed (kantoren)’ is geen effect te verwachten. Deze 

opgave voor Vijfheerenlanden is vergelijkbaar met het huidige Vianen. Het huidige Vianen maakte 

reeds deel uit van deze regionale ruimtelijke opgave in de U10.  

 

Tot slot neemt de draagkracht voor deze opgaven toe doordat de omvang van het gebied en het aantal 

inwoners toenemen. 

 

Regio A-V 

De ruimtelijke opgaven voor de regio A-V zijn: 

- Borgen van de waterveiligheid 

- Behoud van de cultuurhistorische waarde en het landschappelijke karakter 

- Verbeteren van de ontsluiting van het gebied. 

 

Op de drie hierboven genoemde opgaven zijn de volgende effecten te verwachten. De omvang van de 

opgaven neemt af doordat twee gemeenten geen onderdeel meer zijn van deze regionale opgaven. De 

opgaven in de regio A-V blijven ruimtelijk onderling verbonden met de Vijfheerenlanden. Dit geldt voor 

alle drie de opgaven. Aandachtspunt voor de regio A-V is dan ook om te blijven samenwerken met de 

regio U10 op deze ruimtelijke opgaven. Door samen te werken kunnen synergiekansen en onderlinge 

ruimtelijke verbindingen mogelijk ook in de toekomst optimaal worden benut en kan verlies aan kennis 

en effectiviteit mogelijk worden gecompenseerd. 

 

Tot slot neemt de draagkracht voor de ruimtelijke opgaven af door de afname van de omvang van het 

gebied en het aantal inwoners. Dit is een aandachtspunt voor de regio A-V. Mogelijk is het nodig om de 

draagkracht voor deze ruimtelijke opgaven te vergroten. De regio A-V kan dit doen door bijvoorbeeld 

het schaalniveau te vergroten en samenwerking met omliggende gemeenten te zoeken of door 

afspraken te maken met omliggende gemeenten of regio’s voor deze opgaven. 
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Bestuurlijke aandachtspunten regio U10 

- Voor de opgaven ‘borgen van het aantrekkelijke woon- en leefklimaat’ en ‘versterken van de 

bereikbaarheid’ zorgvuldig de balans tussen stad en landelijke gemeenten houden en waar mogelijk 

de verschillen benutten om elkaar te versterken. 

 

Bestuurlijke aandachtspunten regio A-V 

- Samenwerken met regio U10 op de opgaven ‘borgen van de waterveiligheid’, ‘behoud van de 

cultuurhistorische waarde en het landschappelijke karakter’ en ‘verbeteren van de ontsluiting van 

het gebied’. 

- Afname draagkracht ruimtelijke opgaven. 

 

Economische opgaven 

Regio U10 

De regionale economische opgaven in de regio U10 zijn: 

- Versterken van de (inter)nationale concurrentiepositie 

- Ontwikkelen van topsectoren: gezondheid, kennis en creativiteit 

- Behoud van dienstverlenende sector 

- Aantrekkelijk houden vestigingsklimaat. 

 

Op de opgave ‘versterken van de (inter)nationale concurrentiepositie’ zijn verschillende effecten te 

verwachten. De omvang van de opgave neemt toe doordat meer organisaties onderdeel zijn van de 

regio. Enerzijds is een mogelijk effect dat deze opgave versterkt kan worden doordat Vijfheerenlanden 

onderdeel wordt van de regio U10. De diversiteit en de keuzemogelijkheid worden vergroot door de 

toevoeging van landelijk gebied langs de A2 en A27. Anderzijds ontstaat er mogelijk een effect door de 

verschillen in sectoren, relatief meer handel en industrie in Vijfheerenlanden dan in de regio U10. Deze 

verschillen kunnen leiden tot het maken van keuzes en leiden tot minder prioriteit voor handel en 

industrie van Vijfheerenlanden. De regio U10 is voor de opgave ‘versterken van de (inter)nationale 

concurrentiepositie’ meer gericht de agglomeratie van de stedelijke regio.  

Voorgaande effecten leiden tot het aandachtspunt om de verschillen in een meer economisch divers 

gebied zorgvuldig in balans te houden en waar mogelijk de verschillen te benutten om elkaar te 

versterken.  

 

Op de opgave ‘ontwikkelen van de topsectoren (gezondheid, kennis en creativiteit)’ is geen effect te 

verwachten. De opgave hangt samen met de agglomeratiekenmerken van de stad Utrecht en het 

huidige Vianen maakte reeds deel uit van deze opgave in de U10.  

 

Op de opgave ‘behoud van de dienstverlenende sector’ is het volgende effect te verwachten. De 

omvang van de opgave neemt toe, want ook Vijfheerenlanden heeft een dienstverlenende sector.  

 

Op de opgave ‘aantrekkelijk houden van vestigingsklimaat’ zijn dezelfde verschillende effecten te 

verwachten als op de opgave ‘versterken van de (inter)nationale concurrentiepositie’. Ook hiervoor 

geldt het aandachtspunt om de verschillen in een meer economisch divers gebied zorgvuldig in balans 

te houden en waar mogelijk de verschillen te benutten om elkaar te versterken.  

 

Tot slot neemt de draagkracht voor de hierboven genoemde opgaven toe doordat de omvang van het 

gebied, het aantal organisaties en het aantal inwoners toenemen.  

  

Regio A-V 

De regionale economische opgaven in de regio A-V zijn: 
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- Versterken van de maritieme sector 

- Versterken van recreatie en toerisme 

- Versterken van de agrarische sector 

- Aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt. 

 

Op de vier hierboven genoemde opgaven zijn de volgende effecten te verwachten. De omvang van de 

opgaven neemt af doordat twee gemeenten geen onderdeel meer zijn van deze regionale opgaven. De 

economie in de regio A-V blijft onderling verbonden met Vijfheerenlanden. Dit geldt voor alle drie de 

sectoren: de maritieme sector, recreatie en toerisme en de agrarische sector. Ook de opgave ‘aanslui-

ting van onderwijs en arbeidsmarkt’ hangt samen met deze drie sectoren. Aandachtspunt voor de regio 

A-V is dan ook om te blijven samenwerken met de regio U10 op deze economische opgaven. Door 

samen te werken kunnen synergiekansen en onderlinge economische verbindingen optimaal worden 

benut, met name voor recreatie en toerisme en de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt. Voor de 

maritieme en agrarische sectoren zal dit minder gelden, omdat de regio U10 zich daar niet tot nauwe-

lijks op richt. 

 

Tot slot neemt de draagkracht voor de economische opgaven af door de afname van de omvang van 

het gebied en het aantal inwoners. Dit is een aandachtspunt voor de regio A-V. Mogelijk is het nodig 

om de draagkracht voor deze sociale opgaven te vergroten. De regio A-V kan dit doen door bijvoor-

beeld het schaalniveau te vergroten en samenwerking met omliggende gemeenten te zoeken of door 

afspraken te maken met omliggende gemeenten of regio’s voor deze opgaven. 

 

Bestuurlijke aandachtspunten regio U10 

- Verschillen in een meer economisch divers gebied zorgvuldig in balans houden en waar mogelijk  

de verschillen benutten om elkaar te versterken, met name op de opgaven ‘versterken van de  

(inter)nationale concurrentiepositie’ en ‘aantrekkelijk houden van vestigingsklimaat’. 

 

Bestuurlijke aandachtspunten regio A-V 

- Samenwerken met de regio U10 op de opgaven ‘versterken van de maritieme sector, recreatie en 

toerisme, en de agrarische sector’, en ‘aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt’. 

- Afname draagkracht voor economische opgaven. 

 

4.3 Scenario 2 - Vijfheerenlanden wordt onderdeel van de provincie Zuid-Holland 
en de regio A-V 

In deze paragraaf beschrijven wij de effecten van scenario 2: de vorming van een nieuwe gemeente 

Vijfheerenlanden binnen de provincie Zuid-Holland die qua samenwerking aansluit bij de regio’s 

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en Zuid-Holland Zuid.  

4.3.1 Organisatorische effecten: samenwerkingsverbanden 

Regio A-V 

De bestuurlijke omvang van de regio A-V neemt in dit scenario af met één gemeente, de omvang van 

het gebied en het aantal inwoners nemen toe. De deelname van Vijfheerenlanden aan de regio A-V 

beïnvloedt naar verwachting de bestuurlijke verhoudingen en de uitvoeringskracht van deze samen-

werking. Qua inwoneraantal en oppervlakte is Vijfheerenlanden de grootste in deze regio.  
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Verder ontstaat op uitvoeringsniveau een invlechtingsopgave voor de RSD A-V. Vijfheerenlanden kan 

de uitvoering van deze taken niet onderbrengen bij twee verschillende sociale diensten. De bestuurlijke 

omvang van de RSD A-V neemt af met één gemeente, het aantal inwoners en de omvang van het 

gebied worden groter. Ondanks dat nu reeds bestuurlijke grenzen niet bepalend zijn voor de uitvoering 

van de taken van de RSD A-V, biedt dit wel gelegenheid tot nieuwe verbindingen met bijvoorbeeld 

bedrijven uit dit gebied van het huidige Vianen. Ook voor het werkvoorzieningenschap Avelingengroep 

en het Regionaal Arbeidsplatform heeft dit scenario mogelijk consequenties. Vijfheerenlanden en de 

samenwerkingspartners in deze organisaties zullen hierop anticiperen en heroverwegen of ze deze 

samenwerking willen continueren en in welke vorm. Hierdoor ontstaat mogelijk een invlechtingsopgave 

van verschillende taken die nu door andere uitvoeringsorganisaties worden gedaan, zoals de Lek-

stroom-samenwerking. 

 

Bij de Veiligheidsregio ZHZ, de Omgevingsdienst ZHZ en de GGD-regio ZHZ sluit de rechtsopvolger 

aan met meer inwoners, een grotere oppervlakte en nieuw grondgebied. Dit heeft de volgende effecten 

op de mate waarin deze organisaties gesteld staan voor de opgaven in het gebied. Door de toename 

van de gebiedsomvang zal de organisatorische inrichting van deze regio’s aanpassingen moeten doen. 

Tevens moet kennis en expertise ten aanzien van gebiedskenmerken en de bedrijvigheid mogelijk 

worden afgebouwd. Tegelijkertijd neemt de draagkracht toe doordat meer inwoners en grondgebied 

deel uitmaken van de regio’s. 

 

Regio U10 

De bestuurlijke omvang van de regio U10 en de Lekstroom-samenwerking neemt af met één gemeen-

te, de omvang van het gebied en het aantal inwoners nemen eveneens af.  

 

Verder ontstaat op uitvoeringsniveau een ontvlechtingsopgave voor de Lekstroom-samenwerking. 

Vijfheerenlanden kan de uitvoering van deze taken niet onderbrengen bij twee verschillende sociale 

diensten. De omvang van de Lekstroom-samenwerking neemt af van 5 naar 4 gemeenten. Of de 

schaalgrootte als gevolg hiervan onder druk komt te staan, hangt af van verschillende factoren, zoals 

de omvang van de taken, de aard van de taken, de opbouw van de organisatie en de financiële 

huishouding. Ook voor PAUW-bedrijven heeft dit scenario mogelijk consequenties. Vijfheerenlanden 

en de samenwerkingspartners in deze organisaties zullen hierop moeten anticiperen en heroverwegen 

of ze deze samenwerking kunnen en willen continueren en in welke vorm. Dit hangt onder andere af 

van de mogelijkheid om deze taken te blijven uitvoeren zonder dat er overlap ontstaat met een andere 

uitvoeringsorganisaties van Vijfheerenlanden, bijvoorbeeld met de RSD A-V.  

 

Bij de OdRU/RUD, de veiligheidsregio Utrecht en de GGD-regio Utrecht vertrekt één gemeente. Dit 

heeft de volgende effecten op de mate waarin deze organisaties gesteld staan voor de opgaven in het 

gebied. Door een afname van de gebiedsomvang zal de organisatorische inrichting van deze regio’s 

aanpassingen moeten doen. Tevens moet kennis ten aanzien van gebiedskenmerken en de bedrijvig-

heid mogelijk worden afgebouwd. Tegelijkertijd neemt de draagkracht af doordat minder inwoners en 

grondgebied deel uitmaken van de regio’s. 
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4.3.2 Inhoudelijke effecten: regionale opgaven 

Deze paragraaf dient als volgt gelezen te worden: 

- regio A-V is regio A-V inclusief Vijfheerenlanden 

- regio U10 is regio U10 exclusief Vijfheerenlanden. 

 

Sociale opgaven 

Regio A-V 

De regionale sociale opgaven in de A-V zijn: 

- Inspelen op ontgroening en vergrijzing 

- Op peil houden van voorzieningen 

- Ontwikkelen van een passende woningvoorraad 

- Op peil houden van werkgelegenheid. 

 

Op de opgave ‘inspelen op ontgroening en vergrijzing’ zijn volgende effecten te verwachten. De 

omvang van de opgave neemt in deze regio toe als gevolg van uitbreiding van de regio met het gebied 

van VIanen. Dat stedelijke gebied laat een sociale oriëntatie zien op de agglomeratie Utrecht. De 

opgave van ontgroening en vergrijzing is in de agglomeratie anders dan in het landelijke gebied. 

Aandachtspunt is dan ook om samen te werken met de regio U10 op deze sociale opgave.  

Op de opgave ‘op peil houden van voorzieningen’ zijn dezelfde effecten te verwachten als op de 

opgave ‘inspelen op ontgroening en vergrijzing’. De omvang van de opgave neemt toe doordat ook 

voor Vijfheerenlanden het op peil houden van het voorzieningenniveau een opgave is en Vijfheeren-

landen een sociale oriëntatie laat zien op de regio A-V. Vijfheerenlanden laat ook een sociale oriëntatie 

zien op de regio U10. De opgave ‘op peil houden van voorzieningen’ hangt dan ook samen met 

dezelfde opgave in de regio U10. Een aandachtspunt is om te blijven samenwerken met de regio U10 

op deze opgave.  

 

Op de opgave ‘ontwikkelen van een passende woningvoorraad’ zijn vergelijkbare effecten te verwach-

ten als op de opgave ‘op peil houden van voorzieningen’. De omvang van de opgave neemt toe, ook 

de Vijfheerenlanden kent een trend van vergrijzing en ontgroening. Omdat de opgave passende 

woningvoorraad ook speelt in de regio U10, is samenwerking op deze opgave met de regio U10 een 

aandachtspunt. 

 

Op de opgave ‘op peil houden van werkgelegenheid’ zijn verschillende effecten te verwachten. De 

dominante sector industrie en de kenmerkende agrarische sector van de regio A-V zijn ook aanwezig 

in Vijfheerenlanden. Daarnaast kent Vijfheerenlanden zakelijke dienstverlening in het stedelijke gebied, 

het huidige Vianen. Deze zakelijke dienstverlening is verbonden met de regio Utrecht. Het op peil 

houden van de werkgelegenheid wordt in deze regio, de U10, als opgave aangemerkt in de opgaven 

‘behoud van dienstverlenende sector’ en ‘aantrekkelijk houden van vestigingsklimaat’. Enerzijds is 

hiervan een mogelijk effect dat er nieuwe verbindingen ontstaan waardoor de opgave ‘op peil houden 

van werkgelegenheid’ versterkt kan worden. Anderzijds is een mogelijk effect dat deze nieuwe verbin-

dingen onvoldoende werkend zijn te krijgen, door de oriëntatie op de regio U10.  

 

Tot slot neemt de draagkracht voor deze opgaven toe doordat de omvang van het gebied en het aantal 

inwoners toenemen. 
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Regio U10  

De regionale sociale opgaven in de U10 zijn: 

- Inspelen op agglomeratievorming en vergroening in de stad Utrecht 

- Op peil houden voorzieningenniveau rondom de stad Utrecht 

- Ontwikkelen van een passende woningvoorraad. 

 

Op de opgave ‘inspelen op agglomeratievorming en vergroening’ in de stad Utrecht zijn de volgende 

effecten te verwachten. De omvang van de opgave neemt af doordat Vijfheerenlanden deel uitmaakt 

van de regio A-V. Tegelijkertijd blijft deze opgave samenhangen met het stedelijke gebied van Vijfhee-

renlanden, het huidige Vianen. Een aandachtspunt is dan ook om samen te werken met de regio A-V 

op deze opgave.  

 

Op de opgaven ‘op peil houden voorzieningenniveau rondom de stad Utrecht’ en ‘ontwikkelen van een 

passende woningvoorraad’ zijn de volgende effecten te verwachten. Deze effecten gelden zowel voor 

de regio U10 als voor de Lekstroom-samenwerking. De omvang van de opgaven neemt af doordat één 

gemeente geen onderdeel meer is van deze regionale opgaven. Tegelijkertijd blijven de opgaven 

samenhangen met dezelfde opgaven in de regio A-V. De regio U10 blijft een sociale verbondenheid 

houden met Vijfheerenlanden, dat nu onderdeel is van de regio A-V. Een aandachtspunt is dan ook om 

samen te werken met de regio A-V op deze opgaven.  

 

Tot slot neemt de draagkracht voor deze opgaven af doordat de omvang van het gebied en het aantal 

inwoners afnemen, dit is een aandachtspunt voor de regio U10 en de Lekstroom-samenwerking. 

Mogelijk is het nodig om de draagkracht voor deze sociale opgaven te vergroten.  
 

De regio U10 of de Lekstroom-samenwerking kan dit doen door bijvoorbeeld het schaalniveau te 

vergroten en samenwerking met omliggende gemeenten te zoeken of door afspraken te maken met 

omliggende gemeenten of regio’s voor deze opgaven. 

 

Bestuurlijke aandachtspunten regio A-V 

- Samenwerken op de opgaven ‘op peil houden van voorzieningen’ en ‘ontwikkelen passende 

woningvoorraad’ met de regio U10. 

 

Bestuurlijke aandachtspunten regio U10 

- Samenwerken met de regio A-V op de opgaven ‘inspelen op agglomeratievorming en vergroening in 

de stad Utrecht’, ‘op peil houden van voorzieningen’ en ‘ontwikkelen passende woningvoorraad’ 

- Afname draagkracht voor sociale opgaven (ook voor Lekstroom-samenwerking). 

 

 

Ruimtelijke opgaven 

Regio A-V 

De ruimtelijke opgaven voor de regio A-V zijn: 

- Borgen van de waterveiligheid 

- Behoud van de cultuurhistorische waarde en het landschappelijke karakter 

- Verbeteren van de ontsluiting van het gebied. 

 

Op de opgave ‘borgen van de waterveiligheid’ is geen effect te verwachten. De omvang van de opgave 

neemt toe doordat ook Vijfheerenlanden gelegen is aan de Lek, één van de rivieren waarvoor de 

opgave in de regio A-V geldt. Tegelijkertijd maakt Vijfheerenlanden nu volledig deel uit van de regiona-

le MIRT-verkenning voor dit gebied.  
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Op de opgave ‘behoud van de cultuurhistorische waarde en het landschappelijke karakter’ zijn verschil-

lende effecten te verwachten. De gemeente Vijfheerenlanden kent meer stedelijk gebied. Enerzijds is 

een mogelijk effect dat dit leidt tot nieuwe verbindingen waardoor mogelijkheden ontstaan voor het 

versterken van de cultuurhistorische waarde en het landschappelijke karakter. Anderzijds is een 

mogelijk effect dat er binnen deze opgave minder prioriteit ontstaat voor het stedelijke gebied van 

Vijfheerenlanden. Het is dan ook een aandachtspunt om zorgvuldig de balans tussen de stedelijke en 

de landelijke gebieden te behouden en waar mogelijk de verschillen te benutten om elkaar te verster-

ken en te zorgen voor behoud van de cultuurhistorische waarde en het landschappelijke karakter.  

 

Op de opgave ‘verbeteren van de ontsluiting van het gebied’ zijn de volgende effecten te verwachten. 

De omvang van de opgave neemt toe doordat ook voor Vijfheerenlanden de ontsluiting van het gebied 

een opgave is. Verder is Vijfheerenlanden qua infrastructuur meer verbonden met de agglomeratie van 

Utrecht. De opgave verbeteren van de ontsluiting van het gebied kan dan ook worden versterkt doordat 

de infrastructurele ontsluiting naar de regio U10 optimaal kan worden benut.  

 

Tot slot neemt de draagkracht voor deze opgaven toe doordat de omvang van het gebied en het aantal 

inwoners toenemen. 

 

Regio U10 

De ruimtelijke regionale opgaven van de regio U10 zijn: 

- Borgen van het aantrekkelijke woon- en leefklimaat 

- Versterken van de bereikbaarheid 

- Borgen van de waterveiligheid 

- Tegengaan van leegstand vastgoed (kantoren). 

 

Op de hierboven genoemde opgaven zijn de volgende effecten te verwachten. De omvang van de 

opgaven neemt af doordat één gemeente geen onderdeel meer is van deze regionale opgaven. De 

opgaven in de regio A-V blijven ruimtelijk onderling verbonden met Vijfheerenlanden. Dit geldt voor alle 

vier de opgaven. Aandachtspunt voor de regio U10 is dan ook om te blijven samenwerken met regio A-

V op deze ruimtelijke opgaven. Door samen te werken kunnen synergiekansen en onderlinge ruimtelij-

ke verbindingen optimaal worden benut.  

 

Tot slot neemt de draagkracht voor de ruimtelijke opgaven af door de afname van de omvang van het 

gebied en het aantal inwoners. Dit is een aandachtspunt voor de regio U10. Mogelijk is het nodig om 

de draagkracht voor deze ruimtelijke opgaven te vergroten. De regio U10 kan dit doen door bijvoor-

beeld het schaalniveau te vergroten en samenwerking met omliggende gemeenten te zoeken of door 

afspraken te maken met omliggende gemeenten of regio’s voor deze opgaven. 

 

Bestuurlijke aandachtspunten regio A-V 

- Zorgvuldig de balans tussen de stedelijke en de landelijke gebieden houden en waar mogelijk de 

verschillen benutten om elkaar te versterken en te zorgen voor behoud van de cultuurhistorische 

waarde en het landschappelijke karakter. 

- Rondom de opgave versterken van de ontsluiting afstemming zoeken met de regio U10 

 

Bestuurlijke aandachtspunten regio U10 

- Samenwerken met de regio A-V op de opgaven aantrekkelijk woon- en leefklimaat, versterken van 

de bereikbaarheid, borgen van waterveiligheid, tegengaan van leegstand vastgoed (kantoren). 

- Afname draagkracht ruimtelijke opgaven. 
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Economische opgaven 

Regio A-V 

De regionale economische opgaven in de regio A-V zijn: 

- Versterken van de maritieme sector 

- Versterken van recreatie en toerisme 

- Versterken van de agrarische sector 

- Aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt. 

 

Op alle vier de hierboven genoemde opgaven zijn verschillende effecten te verwachten. De omvang 

van de opgaven neemt toe doordat meer bedrijven onderdeel zijn van de regio. Enerzijds ontstaat een 

mogelijk effect door de toename van diversiteit. Doordat Vijfheerenlanden relatief meer dienstverlening 

heeft, vergroot dit de mogelijkheden voor onderlinge verbindingen en daarmee het versterken van de 

drie genoemde sectoren en de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt. Anderzijds ontstaat een 

mogelijk effect door de verschillen in sectoren, relatief meer dienstverlening in Vijfheerenlanden dan in 

de regio A-V. Deze verschillen kunnen leiden tot het maken van keuzes en tot minder prioriteit voor 

dienstverlening van Vijfheerenlanden. Voorgaande effecten leiden tot het aandachtspunt om de 

verschillen in een meer economisch divers gebied zorgvuldig in balans te houden en waar mogelijk de 

verschillen te benutten om elkaar te versterken.  

 

Tot slot neemt de draagkracht voor deze opgaven toe doordat de omvang van het gebied, het aantal 

bedrijven en het aantal inwoners toenemen.  

 

Regio U10 

De regionale economische opgaven in de U10 zijn: 

- Versterken van de (inter)nationale concurrentiepositie 

- Ontwikkelen van topsectoren: gezondheid, kennis en creativiteit 

- Behoud van dienstverlenende sector 

- Aantrekkelijk houden vestigingsklimaat. 

 

Op de vier hierboven genoemde opgaven zijn volgende effecten te verwachten. De omvang van de 

opgaven neemt af doordat één gemeente geen onderdeel meer is van deze regionale opgaven. De 

economie in de regio U10 blijft onderling verbonden met Vijfheerenlanden. Dit geldt voor de opgaven 

‘versterken van de (inter)nationale concurrentiepositie’, ‘behoud van de dienstverlenende sector’ en 

‘aantrekkelijk houden vestigingsklimaat’. Aandachtspunt voor de regio U10 is dan ook om te blijven 

samenwerken met de regio A-V op deze economische opgaven. Door samen te werken kunnen 

synergiekansen en onderlinge economische verbindingen optimaal worden benut.  

Tot slot neemt de draagkracht voor de economische opgaven af door de afname van de omvang van 

het gebied, het aantal bedrijven en het aantal inwoners. Dit is een aandachtspunt voor de regio U10. 

Mogelijk is het nodig om de draagkracht voor deze opgaven te vergroten. De regio U10 kan dit doen 

door bijvoorbeeld het schaalniveau te vergroten en samenwerking met omliggende gemeenten te 

zoeken of door afspraken te maken met omliggende gemeenten of regio’s voor deze opgaven. 

 

Bestuurlijke aandachtspunten regio A-V 

- Verschillen in een meer economisch divers gebied zorgvuldig in balans houden en waar mogelijk de 

verschillen benutten om elkaar te versterken. 

 

Bestuurlijke aandachtspunten regio U10 

- Samenwerken met regio A-V op de opgaven ‘versterken van de (inter)nationale concurrentiepositie’, 

‘behoud van de dienstverlenende sector’ en ‘aantrekkelijk houden vestigingsklimaat’. 

- Afname draagkracht voor economische opgaven. 
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Werkgelegenheid Vijfheerenlanden (x 1000 banen, december 2014):

Bron: CBS, Banen van werknemers december 2014, bewerking Rienstra/REPROG

Vijfheerenlanden (nieuw) A-U Alle economische activiteiten 25,09 in % Locatiequotient (NL=1)

Vijfheerenlanden (nieuw) A Landbouw, bosbouw en visserij 0,19 0,8 0,61

Vijfheerenlanden (nieuw) B-F Nijverheid en energie 5,97 23,8 1,65

Vijfheerenlanden (nieuw) C-E Industrie en energie (combinatie) 2,9 11,6 1,10

Vijfheerenlanden (nieuw) B Delfstoffenwinning 0 0,0 0,00
Vijfheerenlanden (nieuw) C Industrie niet afzonderlijk beschikbaar, wel in combinatie C-E (zie boven)
Vijfheerenlanden (nieuw) D Energievoorziening niet afzonderlijk beschikbaar, wel in combinatie C-E (zie boven)
Vijfheerenlanden (nieuw) E Waterbedrijven en afvalbeheer niet afzonderlijk beschikbaar, wel in combinatie C-E (zie boven)

Vijfheerenlanden (nieuw) F Bouwnijverheid 3,07 12,2 3,13

Vijfheerenlanden (nieuw) G-N Commerciële dienstverlening 14,13 56,3 1,11

Vijfheerenlanden (nieuw) G-I Handel, vervoer en horeca 7,72 30,8 1,18

Vijfheerenlanden (nieuw) G Handel 5,61 22,4 1,33

Vijfheerenlanden (nieuw) H Vervoer en opslag 0,98 3,9 0,83

Vijfheerenlanden (nieuw) I Horeca 1,14 4,5 0,99

Vijfheerenlanden (nieuw) J Informatie en communicatie 2,78 11,1 3,63

Vijfheerenlanden (nieuw) K Financiële dienstverlening 0,43 1,7 0,55

Vijfheerenlanden (nieuw) L Verhuur en handel van onroerend goed 0,18 0,7 0,84

Vijfheerenlanden (nieuw) M-N Zakelijke dienstverlening 3,02 12,0 0,68

Vijfheerenlanden (nieuw) M Specialistische zakelijke diensten 1,63 6,5 1,02

Vijfheerenlanden (nieuw) N Verhuur en overige zakelijke diensten 1,39 5,5 0,49

Vijfheerenlanden (nieuw) O-Q Overheid en zorg 4,4 17,5 0,58

Vijfheerenlanden (nieuw) O-U Niet-commerciële dienstverlening 4,8 19,1 0,57

Vijfheerenlanden (nieuw) O Openbaar bestuur en overheidsdiensten     } 1,22 4,9 0,74

Vijfheerenlanden (nieuw) P Onderwijs                                                             } niet afzonderlijk beschikbaar, wel in combinatie O-P (zie O)

Vijfheerenlanden (nieuw) Q Gezondheids- en welzijnszorg 3,18 12,7 0,75

Vijfheerenlanden (nieuw) R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 0,39 1,6 0,46

Vijfheerenlanden (nieuw) R Cultuur, sport en recreatie 0,13 0,5 0,31

Vijfheerenlanden (nieuw) S Overige dienstverlening 0,27 1,1 0,64
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- Commerciële dienstverlening is belangrijkste werkgever in 
(fusiegemeente) Vijfheerenlanden (56,3% van de 
werknemersbanen)

- Locatiequotiënten geven de mate van over/onder-
vertegenwoordiging in de sectorstructuur t.o.v. Nederland aan    
(NL = 1) 

- Vooral oververtegenwoordiging van ICT en bouwnijverheid in 
sectorstructuur Vijfheerenlanden (Locatiequotiënt > 3)

- Complementariteit sectorstructuur met Stadsgewest Utrecht is 
groter dan met Drechtsteden-Alblasserwaard-Gorinchem (o.b.v. 
absolute waarden van de afwijkingen sectoraandelen met deze 
regio’s)

- Bouw, handel, ICT en specialistische zakelijke diensten naar 
verwachting vooral georiënteerd op Stadsgewest Utrecht
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Bron: Rienstra/REPROG 
m.b.v. CBS, Regionale 
Economische Jaarcijfers 
1995-2014
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Bron: Rienstra/REPROG 
m.b.v. CBS, Regionale 
Economische Jaarcijfers 
1995-2014

m.n. door Exit Vianen
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Stadsgewest Utrecht:

- Structureel bovengemiddelde groei van de economie en werkgelegenheid (procyclisch, snel herstel) 
- Sterke economie zet door: + 87.000 fte in 2040 (scenario hoge groei in CPB/PBL, Welvaart en Leefomgeving, december 

2015, kortweg ‘WLO hoog’)
- Als Vijfheerenlanden wordt toegevoegd aan dit Stadsgewest groeit de totale werkgelegenheid met 11.600 fte extra (+1.800 

fte) in 2040 (‘WLO hoog’)
- Gemengde economische structuur, groeiverwachting werkgelegenheid in alle sectoren, behalve landbouw en 

(maak)industrie
- Magneetwerking, veel inkomende pendel noodzakelijk

Overig Zuidoost-Zuid-Holland (Alblasserwaard – Gorinchem):

- Structureel beneden gemiddelde groei van de economie en een gemiddelde groei van de werkgelegenheid (cyclisch, traag 
herstel)

- Zwakkere economische structuur levert door gunstige regionale omstandigheden nog wel extra banen op: + 15.000 fte in 
2040 (scenario ‘WLO hoog’)

- Als Vijfheerenlanden wordt toegevoegd aan deze regio, groeit de totale werkgelegenheid met 12.900 fte extra (+2.600 fte) 
in 2040 (‘WLO hoog’)

- Specialisatie in bouw, industrie & energie, groeiverwachting werkgelegenheid vooral in zorg en ICT

Bron: Rienstra/REPROG m.b.v. CBS, Regionale Economische Jaarcijfers 1995-2014 en CBS, Banen van werknemers december 
2014
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ruimtelijk-economische clusters
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- Economische concentraties zijn weergegeven als hot spots (rode punten) 
op basis van de werkgelegenheid in bedrijfsvestigingen per adres.

- Ruimtelijk-economisch patroon wordt gedomineerd door de stad Utrecht 
en de kernen eromheen (magneetwerking)

- Er is sprake van een kruispatroon: Woerden – Utrecht – Zeist - Driebergen 
(A12 met aftakking naar Amersfoort via de A28) en Utrecht –
Nieuwegein/Houten – Vijfheerenlanden (langs de A2 Kennisas) naar het 
zuiden.

- Kansen Noord-Zuid: ruimtelijk-economische concentraties groeien in 
Stadsgewest Utrecht; Vianen/Vijfheerenlanden sluit daar in zuidelijke 
richting goed op aan (hoort ruimtelijk-economisch gezien bij het 
Stadsgewest).

Bron: Rienstra/Geoda m.b.v. Bedrijvenregister Zuid-Holland en PAR Utrecht



Woon-werkverkeer, het Daily Urban 
System vanuit Vijfheerenlanden
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Woon-werkverkeer, het Daily Urban 
System vanuit Vijfheerenlanden
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- Toenemend sterke pendeloriëntatie op Utrecht en Nieuwegein vanuit 
(fusiegemeente) Vijfheerenlanden, daarna qua omvang op Gorinchem (bij 
vergelijking met eerdere jaren 2006 en 2011)

- Pendelstroom vooral Zuid-Noord gericht (dikte pijlen en lijnen)
- Ook grote uitwisseling tussen de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik 

onderling

Bron: Rienstra/QGIS m.b.v. CBS, Banen naar woon-werkregio vanuit 
gemeenten Vijfheerenlanden, december 2006-2011-2014



Woon-werkverkeer, het Daily Urban 

System vanuit Leerdam naar…
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Woonregio's Werkregio's Perioden
Waarde 
eenheid Waarde

Leerdam Amsterdam 2014 december x 1 000 0,1

Leerdam Breda 2014 december x 1 000 0,1

Leerdam Culemborg 2014 december x 1 000 0,2

Leerdam Dordrecht 2014 december x 1 000 0,1

Leerdam Geldermalsen 2014 december x 1 000 0,2

Leerdam Giessenlanden 2014 december x 1 000 0,1

Leerdam Gorinchem 2014 december x 1 000 0,6

Leerdam 's-Hertogenbosch 2014 december x 1 000 0,1

Leerdam Houten 2014 december x 1 000 0,1

Leerdam IJsselstein 2014 december x 1 000 0,1

Leerdam Leerdam 2014 december x 1 000 3,3

Leerdam Lingewaal 2014 december x 1 000 0,3

Leerdam Molenwaard 2014 december x 1 000 0,1

Leerdam Neerijnen 2014 december x 1 000 0,1

Leerdam Nieuwegein 2014 december x 1 000 0,3

Leerdam Rotterdam 2014 december x 1 000 0,1

Leerdam Tiel 2014 december x 1 000 0,1

Leerdam Utrecht (gemeente) 2014 december x 1 000 0,7

Leerdam Utrechtse Heuvelrug 2014 december x 1 000 0,1

Leerdam Vianen 2014 december x 1 000 0,3

Leerdam Zaanstad 2014 december x 1 000 0,1

Leerdam Zaltbommel 2014 december x 1 000 0,1

Leerdam Zederik 2014 december x 1 000 0,4



Woon-werkverkeer, het Daily 
Urban System vanuit Vianen naar…
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Vianen Amersfoort 2014 december x 1 000 0,1

Vianen Amsterdam 2014 december x 1 000 0,2

Vianen De Bilt 2014 december x 1 000 0,1

Vianen Bunnik 2014 december x 1 000 0,1

Vianen Culemborg 2014 december x 1 000 0,2

Vianen Geldermalsen 2014 december x 1 000 0,1

Vianen Gorinchem 2014 december x 1 000 0,1

Vianen Haarlemmermeer 2014 december x 1 000 0,1

Vianen 's-Hertogenbosch 2014 december x 1 000 0,1

Vianen Hilversum 2014 december x 1 000 0,1

Vianen Houten 2014 december x 1 000 0,3

Vianen IJsselstein 2014 december x 1 000 0,2

Vianen Leerdam 2014 december x 1 000 0,2

Vianen Nieuwegein 2014 december x 1 000 1,5

Vianen Rotterdam 2014 december x 1 000 0,1

Vianen Stichtse Vecht 2014 december x 1 000 0,1

Vianen Utrecht (gemeente) 2014 december x 1 000 1,6

Vianen Vianen 2014 december x 1 000 2,4

Vianen Woerden 2014 december x 1 000 0,1

Vianen Zederik 2014 december x 1 000 0,2

Vianen Zeist 2014 december x 1 000 0,2



Woon-werkverkeer, het Daily 
Urban System vanuit Zederik naar…
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Zederik Amsterdam 2014 december x 1 000 0,1

Zederik Culemborg 2014 december x 1 000 0,1

Zederik Dordrecht 2014 december x 1 000 0,1

Zederik Geldermalsen 2014 december x 1 000 0,1

Zederik Giessenlanden 2014 december x 1 000 0,2

Zederik Gorinchem 2014 december x 1 000 0,5

Zederik Hardinxveld-Giessendam 2014 december x 1 000 0,1

Zederik Houten 2014 december x 1 000 0,1

Zederik IJsselstein 2014 december x 1 000 0,1

Zederik Leerdam 2014 december x 1 000 0,4

Zederik Lingewaal 2014 december x 1 000 0,1

Zederik Lopik 2014 december x 1 000 0,1

Zederik Molenwaard 2014 december x 1 000 0,2

Zederik Nieuwegein 2014 december x 1 000 0,3

Zederik Rotterdam 2014 december x 1 000 0,1

Zederik Sliedrecht 2014 december x 1 000 0,1

Zederik Utrecht (gemeente) 2014 december x 1 000 0,5

Zederik Vianen 2014 december x 1 000 0,4

Zederik Zederik 2014 december x 1 000 1,9



Woon-werkverkeer naar 
Vijfheerenlanden
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Woon-werkverkeer naar 
Vijfheerenlanden
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- De meeste inkomende pendel komt uit de gemeenten Lingewaal 
(Gelderland), Utrecht en Nieuwegein naar (fusiegemeente) 
Vijfheerenlanden

- Pendelstroom vooral Zuid-Noord en Noord-Zuid gericht (dikte pijlen en 
lijnen)

- Ook grote uitwisseling tussen de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik 
onderling

Bron: Rienstra/QGIS m.b.v. CBS, Banen naar woon-werkregio vanuit 
gemeenten Vijfheerenlanden, december 2006-2011-2014



Verzorgingsgebieden ziekenhuiszorg en 
voortgezet onderwijs
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Op basis van iso-afstandslijnen (blauwe contouren) is men voor (volledige) ziekenhuiszorg gericht op 
omliggende steden: Vianen ligt binnen de 7.9 km contour van de ziekenhuizen in Utrecht/Nieuwegein, 
Leerdam en Zederik tussen 7.9 en 15.1 km van het ziekenhuis in Gorinchem of Utrecht/Nieuwegein. 
Bron: Rienstra/QGIS, m.b.v. CBS, Bevolkingskernen



Verzorgingsgebieden ziekenhuiszorg en 
voortgezet onderwijs
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Op basis van iso-afstandslijnen (rode contouren) is men voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO vooral 
gericht op Utrecht en Nieuwegein, en binnen Vijfheerenlanden op Leerdam.
Bron: Rienstra/QGIS, m.b.v. CBS, Bevolkingskernen



Verplaatsingsgedrag vanuit gemeenten Vijfheerenlanden 2015 (steekproef, 
uit Onderzoek Verplaatsingen in Nederland voor 1 dag) naar …
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Verplaatsingen vanuit gemeenten Vijfheerenlanden 2015

Bestemming (COROP) Aantal verplaatsingen

abs. in %

Twente 1 1%

Zuidwest-Gelderland 19 19%

Utrecht (excl. Vianen) 38 38%

Alkmaar e.o. 1 1%

Groot-Amsterdam 1 1%

Gooi en Vechtstreek 1 1%

Agglomeratie Leiden en Bollenstreek 1 1%

Agglomeratie 's-Gravenhage 1 1%

Oost-Zuid-Holland 3 3%

Zuidoost-Zuid-Holland (excl. Leerdam en 
Zederik) 23 23%

West-Noord-Brabant 1 1%

Midden-Noord-Brabant 1 1%

Zuidoost-Noord-Brabant 1 1%

Flevoland 1 1%

Niet bekend 8 8%

Totaal buiten Vijfheerenlanden 101 34%

Tussen gemeenten Vijfheerenlanden 200 66%

Totaal generaal 301

Bron: CBS, OViN 2015, bewerking Rienstra
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Contactgegevens:

Rienstra Beleidsonderzoek en Beleidsadvies BV
Veursestraatweg 30
2265 CD LEIDSCHENDAM
tel. 06 51 207 198
email: gerlof.rienstra@outlook.com
blog: gerlofrienstra.wordpress.com

Bezoekadres: 
Bedrijfsverzamelgebouw De Compagnie
Geestbrugkade 32 
2281 CX RIJSWIJK
www.bvgdecompagnie.nl
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Samen voor Vijfheerenlanden 
Onze inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers geven elke dag zelf vorm aan een prettig leef- en 
ondernemersklimaat in de gemeente Vijfheerenlanden. Zij kunnen op hun gemeente rekenen, voor: 
• De efficiënte uitvoering van wettelijke taken basis dienstverlening (paspoorten, vergunningen, verklaringen 

omtrent gedrag et cetera), het beheer van wegen en riolen en het borgen van de openbare orde en veiligheid.  
• Het bieden voor een vangnet voor diegene die zichzelf tijdelijk niet kunnen redden; 
• Het algemeen belang.  
 
Bij het algemeen belang gaat het om die opgaven die niet door de samenleving van een (gedragen) oplossing worden 
voorzien. Bijvoorbeeld opgaven die (te) groot zijn of veranderingen in de maatschappij die vragen om een oplossing. 
Denk aan het behalen van afspraken op het gebied van duurzaamheid, het benutten van het economisch potentieel 
van de gemeente, het tegengaan van leegstand en het vinden van oplossingen om de zorg beschikbaar en betaalbaar 
te houden.  
 
De rolneming van overheid en ‘de maatschappij’ verandert. Inwoners zijn in eerste instantie zelf aan zet als het gaat 
om het vinden van oplossingen voor hun uitdagingen. De overheid zal ze hier, indien nodig, maximaal in uitdagen en 
faciliteren  zonder de verantwoordelijkheid over te nemen. Dit vraagt van de overheid dat zij leert loslaten.  
De manier waarop de gemeente haar rol neemt zal daarom per opgave verschillen. We zijn hierin wendbaar. Soms is 
het een kwestie van het verbinden van kennis(sen) en kunde (makelaarsrol), soms stellen we regels, soms voeren we 
regie en soms voeren we uit. De aard van de opgave bepaalt wat de best passende manier is. Dit zal in de praktijk 
soms ‘schuren’ met de huidige manieren van werken. 
  
Inwoners treffen een gemeente die meedenkt, mogelijk maakt en begrijpt wat de bedoeling is. Dit     
     noemen we ‘trefzeker meebewegen’. Om de opgave te begrijpen is het van belang dat we weten wat er speelt, dat   
       we weten wat de eigenheid en kracht is van Vijfheerenlanden. Om die reden kennen we de bijzonderheden  
          van elke kern en staan we in verbinding met onze veelzijdige gemeenschap. Ook in de regionale en landelijke  
             netwerken zijn we te vinden, zodat we vooruit kunnen kijken en onze invloed aan kunnen wenden ten gunste    
                van onze inwoners en partners.  
 
 
 

 



Samen voor Vijfheerenlanden 
 
Of de gemeente een rol speelt in het aanpakken van opgaven is afhankelijk van de aard van de opgave, is deze 
wettelijks of facultatief ? En het antwoord op de vraag of de bijdrage het verschil maakt. Heeft onze bijdrage geen 
(maatschappelijke) toegevoegde waarde? Dan vertrouwen we er op dat, mocht het nodig zijn, de markt of inwoners 
met een gepaste oplossing komt.  
 
De nieuwe rolneming is een zoektocht. Een zoektocht die de gemeente Leerdam, Vianen en Zederik als de nieuwe 
gemeente Vijfheerenlanden samen ondernemen. Om hiertoe te komen zijn we het gesprek aangegaan met onze 
inwoners, hebben de raden, colleges en medewerkers elkaar onderling stevig aan de tand gevoeld en hebben we ons 
laten inspireren door gemeenten als Gooise Meren, Molenwaard, Bodegraven-Reeuwijk, Alphen aan den Rijn en door 
organisaties als Cool Blue, een topper op het gebied van dienstverlening. Hierdoor tekenen de eerste contouren zich 
inmiddels af.  
 

We schetsen in dit document de manier waarop wij als gemeente maximaal van toegevoegde waarde willen zijn voor  

onze samenleving en geven aan waarom we doen wat we doen. We onderscheiden hierin drie thema’s die met elkaar 
samenhangen. Waar staan we voor, hoe vertalen we de visie en missie naar de manier waarop we aansluiten bij    

de samenleving? En wat betekent dit voor onze mensen en onze organisatie? De schets van deze contouren  zal een 
belangrijke leidraad voor de diverse werkgroepen die de verdieping en vormgeving  

van de nieuwe organisatie zullen ontwikkelen. 
 

 

•Missie, visie en 
kernwaarden 

1. Waar staan we voor 

•Hoe sluiten we aan 
bij de 
samenleving? 

2. Hoe sluiten we aan? 

•Betekenis voor 
organisatie, 
bestuur en 
bedrijfsvoering etc 

3. Betekenis voor 
bestuur & organisatie 



1. Waar staan we voor? 
Wij werken in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden vanuit de volgende visie, missie en kernwaarden. Dit maakt duidelijk waar we 
voor gaan en staan! Deze zijn herkenbaar uit het position paper. Hier en daar aangevuld omdat we ons in een proces van 
ontwikkeling bevinden.  

 

» Visie 
De gemeente Vijfheerenlanden is een gemeente waarin de inwoners samen leven en werken in een groene omgeving, in de 
nabijheid van stedelijke dynamiek. In de gemeente voelen inwoners zich prettig en zijn de mensen overwegend betrokken bij elkaar. 
Vitale gemeenschappen staan voorop. Er wordt rekening gehouden met elkaar en met de diversiteit in de samenleving. Initiatief en 
eigenheid worden gewaardeerd. In de gemeente Vijfheerenlanden kan iedereen tot z’n recht komen en spreken we elkaar aan op 
onze mogelijkheden. Samen dragen we zorg voor ons cultuurhistorisch erfgoed, staan we voor duurzaamheid, vitaliteit en 
economische ontwikkeling. De rol die de overheid in deze samenleving inneemt verandert.  

» Missie 
Onze inwoners en ondernemers zijn krachtig en vindingrijk en hebben geen overbodige bemoeienis nodig. De gemeente doet  
datgene waar we gelet op het algemeen belang van toegevoegde waarde zijn en wat wettelijk van ons verwacht mag worden. We 
richten ons (in partnerschip met belangenhouders) op de opgaven en hebben het besef dat de werkelijkheid niet maakbaar en 
beheersbaar is, zeker niet vanachter een bureau of bezien vanuit een langdurig beleidsplan. We staan garant voor een effectieve 
uitvoering van overheidstaken.  

» Doelstelling 
Vanuit onze visie en missie is de doelstelling om te komen tot een moderne, resultaatgerichte gemeente  die: 
1. uitgaat van de kracht van de samenleving,  
2. opgavegericht werkt,  
3. wijk- en dorpsgericht werkt  
4. en de nieuwe bestuurskracht weet te benutten.  



1. Waar staan we voor? 
 

» Kernwaarden 
Onze kernwaarden vormen de leidraad voor onze manier van denken en doen! Ook zijn deels herkenbaar uit het position 
paper.  
 

Wendbaar 

• We zijn wendbaar. We zijn enerzijds in staat op efficiënte manier uitvoering te geven aan onze basisdienstverlening en 
op effectieve manier de wettelijke taken uit te voeren. Anderzijds hebben we het vermogen maatwerk te leveren als de 
opgave hier om vraagt. We denken in mogelijkheden. We kijken naar wat er wel kan in plaats van wat er niet kan. Wet- 
en regelgeving staan  waar het kan de samenleving ten dienste en zijn geen doel op zich. 

 

Verbindend 

• We werken mensgericht vanuit verbinding met de samenleving en maatschappelijke partners. Als we weten wat er leeft 
binnen de gemeenschappen kunnen we goed aansluiten en lopen we niemand voor de voeten. We geloven dat  
strategische allianties steeds belangrijker worden bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. 

 

Betrouwbaar 

• We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Ons handelen is uitlegbaar. Gelijke situaties worden gelijk behandeld. 
Verschillen in opgaven maakt dat we doen wat nodig is, gericht op maatwerk.  

 

Resultaatgericht 

• We zorgen er voor dat we ons doel bereiken op een zo efficiënt mogelijke manier.  

 



2. Hoe sluiten we aan bij de 

samenleving?  

 

 

Vanuit onze missie, visie en kernwaarden sluiten we aan bij 
onze omgeving. Het op een goede manier aansluiten bij de 
samenleving is mogelijk de grootste uitdaging die een 
gemeente heeft. Hoe doen we dat? De volgende 
richtinggevende principes zijn hierbij leidend: 

 

2.1 De kracht van de samenleving centraal 

2.2 We werken opgavegericht 

2.3 We werken wijk- en dorpsgericht 

2.4 We benutten de bestuurskracht 

 

Deze principes worden hierna toegelicht.  

  



 2.1 Principe 1: kracht van de samenleving 

De kracht van de samenleving staat centraal  
We vertrouwen op de kracht van onze samenleving. Mensen 
die bewust kiezen voor de groene omgeving. 
De samenleving komt nu al met regelmaat met oplossingen 
voor individuele of collectieve uitdagingen. De gemeente 
heeft hier vaak geen rol in (los van de reguliere 
dienstverlening en wettelijke taken).  
Roloverheid 
Als opgaven en oplossingen te complex blijken draagt de 
gemeente haar steentje bij. Dit kan door het (tijdelijk) helpen 
van een individu of helpen van verschillende groepen 
belanghebbenden. De gemeente kan dan bijvoorbeeld 
expertise leveren, een financiële bijdrage leveren of als 
makelaar optreden (door verschillende mensen met elkaar in 
contact te brengen). De gemeente kan ook regisseren (het 
netwerk bijeen brengen en de leiding nemen).  
Het belangrijkste is dat we als overheid zo goed mogelijk 
aansluiten bij de opgaven, vragen, initiatieven en ideeën die 
er in de samenleving zijn (“overheidsparticipatie”). Dit 
betekent een omslag in denken en doen. Dit is bij de vorming 
van organisatie en bestuur van de nieuwe gemeente een 
belangrijk uitgangspunt. 
Consequenties 
De consequenties van de toepassing van dit principe voor 
bestuur en organisatie van de nieuwe gemeente zijn in ieder 
geval:  
• Actief verbinding zoeken met de lokale samenleving in al 

zijn facetten en gelaagdheid. Door er zelf bij te zijn, 
actief waar te nemen en goed te luisteren verzamelen zij 
breed en gelaagd informatie. 

• Open staan voor het feit dat er meerdere manieren 
mogelijk zijn om maatschappelijke doelen te bereiken en 
hiervoor in beleid en (waar mogelijk) in regelgeving 
ruimte voor maken. 

• Aannemen van een actief luisterende en meedenkende 
houding. Niet meteen iets gaan “doen”; ontwikkelingen 
in de samenleving niet meteen beschouwen als 
“problemen waar de gemeente verantwoordelijk voor 
is” en dus (soms) ook op de handen zitten als een 
ontwikkeling zich aandient.  

• Naast inwoners en (maatschappelijke) instellingen staan 
die iets willen ontwikkelen, oplossen of agenderen in de 
lokale samenleving. We luisteren actief, waar nodig en 
mogelijk faciliteren we en we leggen verbindingen. We 
gaan actief sturen als een ander of breder 
maatschappelijk belang hier om vraagt. 

• Wendbaar zijn in het benaderen van maatschappelijke 
ontwikkelingen. De ondersteunende processen 
(advisering, faciliteiten, informatievoorziening) worden 
hierop ingericht.  

• Wendbaar zijn als het gaat om het faciliteren van 
moderne vormen van representatieve democratie. We 
staan open voor “meervoudige democratie”. 

• Vooraf duidelijkheidgeven over de kaders en hun rol; bij 
wie ligt de beslissingsbevoegdheid, wie is waar 
verantwoordelijk voor. Borgen van rechtmatig handelen. 
 



2.2 Principe 2: we werken opgavegericht 
We werken opgavegericht  
Leidend voor het handelen van de gemeente zijn de opgaven in 
de samenleving. Dit gaat verder dan vraaggericht werken. Een 
vraag kan een uiting zijn van een bredere opgave.  
Er wordt niet primair vanuit de vaste taken of plannen gewerkt 
die horen bij het traditionele lokale overheidspakket. We vragen 
ons eerst af wat er nodig is en waar en hoe we maatschappelijke 
meerwaarde kunnen bereiken. Daar zetten we dan (indien nodig) 
onze instrumenten en mogelijkheden op in.  
Consequenties 
Dit heeft de volgende consequenties voor bestuur en organisatie 
van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden:  
• Organiseren van voldoende strategisch/tactisch vermogen 

om de goede en “slimme” keuzes te maken die vanuit 
beperkte middelen een zo groot mogelijk maatschappelijk 
effect bereiken.  

• Primair sturen op maatschappelijke effecten (in relatie tot 
de beschikbare middelen). 

• Beleids- en planvorming staat ten volle open voor impulsen 
en ideeën van buiten en voor een toepassing die maatwerk 
mogelijk maakt in samenspraak met inwoners en partners in 
de uitvoering. 

• Een organisatorisch onderscheid maken tussen 
basisdienstverlening (strak, protocol-gestuurd, 
gestandaardiseerd waar mogelijk) en opgavegericht  
werken.  

• Opgavegericht werken betekent veelal ook                 
integraal werken van meerdere inhoudelijke             
disciplines. Dit zal in de organisatie en de           
werkprocessen tot uitdrukking worden                      
gebracht.  
 
 



 2.3 Principe 3: we werken wijk- en 

dorpsgericht  

 We werken wijk- en dorpsgericht 

De kracht van de samenleving komt bij uitstek tot uiting in de vele dorpen en wijken die onze gemeente rijk is. Die zijn zeer 
divers, zowel stedelijk als landelijk. In elke wijk en kern staat persoonlijk kwaliteit van leven; een gevoel van veiligheid, een nette 
en schone leefomgeving, persoonlijke ondersteuning in zorg en dienstverlening en het in stand houden van voorzieningen 
centraal. Elke wijk en elk dorp heeft z’n unieke kenmerken en opgaven. In het centrum van de steden spelen andere opgaven 
dan in de dorpen. Om goed aan te kunnen sluiten werken bestuur en organisatie van de nieuwe gemeente werken wijk- en 
dorpsgericht. Dit houdt in dat de gemeente weet wat er in de dorpen en wijken speelt, het netwerk kent en initiatieven en 
opgaven ziet ontstaan.  

Consequenties 

Dit heeft de volgende consequenties voor bestuur en organisatie van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden:  

• Zichtbaar zijn voor en in dorpen en wijken. 

• Stimuleren en benutten van signalen, ideeën en initiatieven die vanuit dorpen en wijken komen bij het onderhouden en 
versterken van kwaliteit van wonen en leven voor alle bevolkingsgroepen. Bestuur en organisatie kijken naar synergie 
tussen de verschillende wensen/opgaven en oplossingen. 

• Erkennen en rekening houden met de verschillen tussen de wijken en dorpen en daar wendbaar op in spelen.  

• In bestuur en organisatie van de nieuwe gemeente is ruimte voor diverse vormen van verbinding met en overleg-
/afstemmingsvormen voor wijken en dorpen (bijvoorbeeld wijkoverlegtafels en/of contactwethouder) maar alleen als   
daar behoefte aan is (en in de praktijk ook gebruik van wordt gemaakt).  

 



2.4 Principe 4: we benutten de bestuurskracht 

We benutten de bestuurskracht ook in de regio 

Met de fusie wordt beoogd een schaal- en kwaliteitssprong te 
maken van bestuur en organisatie. Die benutten we natuurlijk 
direct voor de eigen inwoners, ondernemers en 
maatschappelijke instellingen. We stellen bij het maken van 
afspraken de inhoud voorop, dit kan betekenen dat we 
bestaande bestuurlijke grenzen verleggen en ter discussie 
stellen. We benutten de schaal- en kwaliteitssprong ook voor 
de ontwikkeling van de regio. Want ook dat heeft gunstige 
effecten voor onze bewoners en (maatschappelijke) 
ondernemers.  

Dit heeft de volgende consequenties voor bestuur en 
organisatie van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden:  

• Bestuur en organisatie realiseren zich de mogelijkheden, 
kansen maar ook de risico’s en verplichtingen die de 
schaal en positie van Vijfheerenlanden met zich 
meebrengt (grootste gemeente in A/V, tweede 
gemeente in Lekstroom) op het kruispunt van 
maatschappelijke en bestuurlijke invloedsferen en 
krachtenvelden;  

• Bestuur en organisatie stellen zich op als “leidend 
partner” in de diverse regio’s, allianties en netwerken. 
Met een duidelijke visie, niet dominant maar 
verbindend. 

 

 

• Bestuur en organisatie richten zich bij de inrichting van 
de samenwerking op de inhoudelijke opgaven en niet op 
formele grenzen (grensontkennend samenwerken) en 
stimuleren de samenwerking tussen bredere 
maatschappelijke bewegingen en partners, het regionale 
bedrijfsleven en de overheden in het gebied. 

• Bestuur en organisatie hebben voldoende 
strategisch/tactisch vermogen en capaciteit om deze rol 
in het gebied te kunnen vervullen. Daarbij is altijd de 
verbinding tussen regionaal en lokaal belang 
uitgangspunt en wordt er wendbaar geschakeld tussen 
deze niveaus.  

 



3. betekenis voor bestuur  
en organisatie 
In de omschreven consequenties valt te lezen dat de wijze waarop de nieuwe gemeente de aansluiting met de 
samenleving wil vormgeven hoge eigen stelt aan de wendbaarheid en professionaliteit van de (bestuurlijke en ambtelijke) 
organisatie.  
 
We hebben uitgewerkt wat dit betekent op een aantal terreinen: 
3.1 betekenis voor raad en bestuur 
3.2 betekenis voor de ambtelijke professionals 
3.3 betekenis voor onze dienstverlening 
3.4 betekenis voor de aansturing 
3.5 betekenis voor ons organisatiemodel 
3.6 betekenis voor de afweging ‘zelf doen of uitbesteden’  
3.7 betekenis voor de bedrijfsvoering 

 

U vindt de uitwerkingen in de navolgende pagina’s. 

 

 

  



3.1 betekenis voor raad en college 
Wat is de rol van raad en college in het opgavegericht en 
dorps- en wijkgericht werken waarbij de gemeente de kracht 
van de samenleving centraal stelt? En hoe geven we dat het 
beste vorm in een tijd waarin de interesse en het 
vertrouwen van inwoners in de instituties van de 
representatieve democratie onder druk staan en inwoners 
vaak via sociale media hun mening geven? 

Positie raad 

Vanuit de visie geredeneerd is het vanzelfsprekend dat de 
raad in haar positie voldoende toegerust is om te verbinden 
en luisteren. Om signalen op te vangen, om initiatieven 
mogelijk te maken zonder te snel over te nemen. Door goed 
aan te sluiten ontwikkelt de nieuwe raad zicht op de aard 
van de (veranderende) opgaven. De nieuwe raad staat 
hiervoor open en is toegankelijk zijn voor inwoners, 
bedrijven en maatschappelijke instellingen om goed bekend 
te raken met alle wijken en dorpen. 

Meervoudige democratie 

Gelet op de diversiteit in de samenleving van 
Vijfheerenlanden en de afnemende interesse in de 
representatieve democratie staat de raad voor de uitdaging 
(nieuwe) vormen van meervoudige democratie een plaats te 
geven in de gedachten- en oordeelsvorming. In het land 
wordt hier volop mee geëxperimenteerd.  

 

Rol raad 

De rol van de raad blijft onverminderd kaderstellend, 
controlerend en vertegenwoordigend. De diversiteit in de 
samenleving en de participatieve democratie geeft een 
nieuwe impuls aan deze rollen. De raad staat open voor 
het faciliteren van moderne vormen van representatieve 
democratie.  

De raad heeft een visie op de ontwikkeling, opgaven en 
hoofdlijnen en kan op het bestuur vertrouwen als het gaat 
om de adequate uitvoering. Raad en college zijn partners 
die samen met elkaar komen tot het best passende 
resultaat.  

Rol college 

Over de rol van het college is in deze notitie al veel 
geschreven. Het college zal beseffen dat zij in de 
diversiteit aan maatschappelijke opgaven geen totale 
controle kan uitoefenen over de opgaven en rolbepaling. 
Uiteraard worden met het college over het budget en de 
aanpak van de opgaven op hoofdlijnen afspraken  
gemaakt. De aanpak van de opgaven vragen echter vaak 
om snel handelen, dit past niet altijd in een systeem van 
wekelijks vergaderen of afstemmen in het 
portefeuillehouders overleg. Het vertrouwen mag worden 
gesteld in inwoners, ondernemers, maatschappelijke 
partners en vanzelfsprekend in het handelen van de 
ambtelijke professional.  

Rol burgemeester 

In een dergelijke pluriforme samenleving blijft de rol van 
de onafhankelijke burgemeester cruciaal. Dit moet, zeker 
gelet op het profiel van de nieuwe gemeente, een 
burgemeester zijn die vorm en inhoud kan geven aan 
verschillende soorten leiderschap! 



3.2 betekenis voor onze ambtelijke 
professionals 
Om op een effectieve manier uitvoering te geven aan de besturingsfilosofie werken gemeenteraad, college en ambtenaren 
samen. De ambtelijke professionals zijn mensen die de gemeente en gemeenschap kennen, die de oplossing niet bedenken 
van achter het bureau maar juist inwoners ontmoeten, vragen stellen en goed kunnen aansluiten, waarnemen en luisteren. Ze 
hebben het lef buiten de gebaande paden te wandelen als de situatie daar om vraagt. Geredeneerd wordt vanuit de 
bedoeling, gedacht wordt in mogelijkheden. De ambtelijke professionals hebben het (strategisch) vermogen om samen met 
anderen te komen tot effectieve, creatieve oplossingen. Het zijn betrouwbare , flexibele mensen die de competenties in huis 
hebben die nodig zijn voor de rol die ze vervullen. Hierbij maken we onderscheid tussen project- en procesmatige activiteiten. 
Verschillende activiteiten vragen om verschillende rollen en competenties. Onze mensen zijn intrinsiek gemotiveerd om het 
gewenste resultaat te behalen. Betrokkenheid bij doelen, werkwijzen en resultaten door medezeggenschap en 
verantwoordelijkheidstoedeling leiden tot inspiratie en enthousiasme. Elke collega werkzaam bij de gemeente 
Vijfheerenlanden vraagt zich af wat zijn of haar bijdrage is aan het resultaat dat in de samenleving behaald wordt.   

 
Onze  kernwaarden bieden de komende jaren richting en houvast bij de doorontwikkeling van de organisatie. De 
     kernwaarden zeggen niet alleen iets over het gewenste gedrag van bestuur, management en medewerkers, maar ook wat  
        daarin van groot belang is om als organisatie naar buiten toe uit te dragen. 

 
              Bestuur en organisatie werken samen, richten zich op één doel, met besef van elkaars rol, verantwoordelijkheden en      
                mogelijkheden. Er is (aansluitend bij principe 4) besef van de verantwoordelijkheid die gepaard gaat met een grotere   
                    bestuurlijke schaal. Om een goede ondersteuning van het bestuur te kunnen verzorgen zijn de ambtenaren stevige  
                       gesprekspartners die tijdig agenderen, dilemma’s in kaart brengen en het beste advies geven, gevormd door    
                           kennis en kunde.  
 

 

 

 

 



3.3 betekenis voor onze dienstverlening 
 
Iedereen die werkzaam is voor de gemeente Vijfheerenlanden 
heeft dienstverlening hoog in het vaandel staan. Dienstverlening 
omvat alle contacten. Aan het loket, in het dorpshuis en op 
straat. We benutten deze contacten om goed te luisteren naar 
wat nodig is. Inwoners en partners ontmoeten een open en 
gastvrije gemeente. We stellen geen onnodige vragen, creëren 
meerwaarde voor de klant en zijn ook duidelijk in wat wel en niet 
mogelijk is.  
 
Elke medewerker is aanspreekbaar op de dienstverlening, ook als 
het gaat om eventuele uitbestede taken. Signalen over onze  
dienstverlening benutten we voor verdere optimalisering van ons 
handelen.  
 
Conform de wensen van onze inwoners bieden we zo veel als 
mogelijk producten en diensten digitaal aan, tenzij het beter is 
een bezoek af te leggen. De inhoud van de opgave staat in de 
beoordeling hiervan centraal. Ons handelen is transparant. Elke 
opgave voorzien we samen met inwoners van de beste oplossing.  
 

Dit houdt automatisch in dat we durven te  
differentiëren.  Onderdeel van een goede 
dienstverlening is dat we dit goed uit kunnen leggen.  

 

We bezoeken onze inwoners. We gaan naar mensen of 
locaties toe. Er is 1 gemeentehuis waar op afspraak wordt 
gewerkt, zo voorkomen we hinderlijke wachtrijen. Wil een 
inwoner liever dat producten worden thuisbezorgd? Dit mag 
uiteraard verwacht worden van een moderne 
dienstverlenende organisatie! Op deze manier bieden we 
onze dienstverlening daar waar het nodig is.  

 



3.4 betekenis voor het management 
 

Het management bevordert de realisatie van de 
organisatiedoelen. De omvang van het management wordt 
afgestemd op de opwikkelfase van de organisatie. We streven 
naar een kleine directie en maximaal één laag aan 
‘afdelingshoofden’. Dit kan omdat in het gekozen 
organisatiemodel de verantwoordelijkheid voor de (goede) 
uitvoering van taken zo laag mogelijk belegd wordt. Teams sturen 
zelf op de opgaven, taakverdeling, tijd, kwaliteit, integraliteit en 
procesoptimalisatie. Collega’s geven elkaar effectieve feedback.  

 

Het management is sparringpartner en vervult de 
randvoorwaarden zodat de teams hun werk kunnen doen. Het 
management is gericht op ontwikkeling van de medewerkers en 
faciliteert hun groei.  

 

Het management van de organisatie combineert 
hierbij coachend leiderschap met sturende 
vaardigheden. Sturing wordt daar ingezet waar de 
teams er onderling niet uitkomen met als doel het 
werk van het team zo onbelemmerd mogelijk 
doorgang te laten vinden.  

 

 

 

  



3.5 betekenis voor ons organisatiemodel 
In de eerste opzet van het organisatiemodel komt de nieuwe 
manier van werken maximaal tot uitdrukking. Kenmerken van 
het model in wording zijn de volgende: 
- Compacte organisatie waardoor slagvaardig en wendbaar 

gewerkt kan worden. Dit vraagt op termijn om een grotere 
flexibelere schil en meer vrijheid in de invulling van 
beschikbare uren.  

- Slanke, platte organisatie met weinig hiërarchie 
- Inzet van teams gericht op het efficiënt uitvoeren van 

bedrijfsvoeringstaken. Denk aan juridische zaken, 
secretariële ondersteuning, inkoop, communicatie, 
financiën, planning en control, facilitaire zaken, huisvesting, 
human resource management en informatiemanagement. 

- Inzet van een ‘netwerkersteam’ waarin adviseurs werkzaam 
zijn die zowel specifieke kennis als het strategisch/tactisch 
vermogen hebben om binnen het aandachtsveld 
verantwoordelijk te zijn voor het onderhoud van het lokale, 
regionale en landelijke netwerk. Denk thema’s als zorg, 
onderwijs, economie, duurzaamheid en planvorming/RO. 
Maar ook overkoepelende en verbindende thema’s als het 
toekomstbeeld en bestuurlijke advisering.   

- Inzet van een beperkt aantal dorp- en wijkambassadeurs. 
In een gebied zowel één gericht op de fysieke 
leefomgeving en één gericht op de sociale component. De 
inwoners kennen deze mensen, gaan met deze mensen in 
dialoog, het netwerk kent deze mensen. Het zijn 
verbindingsofficieren/oliemannetjes die opgaven goed 
kunnen inschatten en kunnen organiseren wat er nodig is 
(ook met externe partners en ook door inwoners te 
wijzen op hun verantwoordelijkheid). 

- Onder de noemer dienstverlening worden de processen 
geborgd zoals paspoortverstrekking, vergunningverlening, 
handhaving, uitvoering/beheer openbare ruimte, 
begraafplaatsen, uitvoering sociaal domein, 
afvalinzameling et cetera. Dit zijn processen die efficiënt 
kunnen worden vormgegeven en waarbij er veel direct 
contact is met de inwoners.  

- Naar gelang de opgave kan een ‘pop up team’ worden 
samengesteld waar medewerkers op basis van hun 
competenties hun bijdrage kunnen leveren. Denk 
bijvoorbeeld aan een team samengesteld om het bestuur 
te helpen tot een oplossing te komen in het omgaan met 
de komst van vluchtelingen en statushouders. Indien de 
opgave verandert of verdwijnt, stopt het team weer.  

 

 

 



3.6 betekenis voor de afweging ‘zelf  
doen of uitbesteden’? 

De nieuwe gemeente is in staat is een groot aantal taken (weer) zelf uit te voeren. In het bepalen hoe de taak wordt 
uitgevoerd ligt het, gelet op de trend van de terugtredende overheid, voor de hand dat de gemeente terughoudend is in 
het eigenstandig uitvoeren van taken. Een belangrijke graadmeter is de volgende. Taken waarbij de inwoners, 
ondernemers en maatschappelijke instellingen echt in contact komen met de gemeente, momenten waarbij de gemeente 
tot gesprek kan komen en aansluiting kan vinden voeren we zelf uit. Dit ligt in het verlengde van onze visie en 
kernwaarden. Voor de overige taken geldt het adagium “de maatschappij doet het, tenzij”. Hierbij richten ons alleen op 
taken die we op basis van een wettelijke grondslag uitvoeren als lokale overheden en op taken waar de gemeente, 
geredeneerd vanuit de opgave, een rol in kiest te vervullen.  

 
Samengevat komt het er op neer dat we taken in principe overlaten aan de markt/maatschappij, tenzij 

• De taak ons dichtbij de inwoners brengt met een waardevol contactmoment waarbij aansluiting mogelijk is;  

• We het aantoonbaar goedkoper en/of tegen een beter kwaliteitsniveau uit kunnen voeren dan een marktpartij; 

• We het voor de wendbaarheid/flexibiliteit van belang vinden het zelf te doen.  

 

De gemeente kan taken vervolgens ofwel overlaten aan de markt ofwel in gezamenlijkheid met andere overheden 
oppakken. Hierin kan het nemen van een regionale verantwoordelijkheid een rol spelen.  

 
        Het overlaten van taken aan partners kan alleen onder de voorwaarde dat de nieuwe gemeente het    
           opdrachtgeverschap goed organiseert. Know how en sturing zijn expliciete randvoorwaarden.  



3.7 betekenis voor de bedrijfsvoering 
 

De bedrijfsvoering van de nieuwe gemeente ondersteunt op wendbare wijze het efficiënt, transparant en creatief 
werken. Dit doen we door: 

- Bedrijfsvoering maximaal te verbinden aan pop-up teams, dienstverlening en netwerkers. Het is van belang dat 
ook bedrijfsvoeringsafdelingen weten wat er speelt om een bijdrage te kunnen leveren aan de oplossing. 

- Invoering van Het nieuwe werken om tijd- en plaatsonafhankelijk werken mogelijk te maken, inclusief de 
vormgeving van een modern kantoorconcept gericht op samenwerken, ontmoeten en ontwikkelen. Gewerkt 
wordt vanuit 1 ‘loket’ (los van eventuele werf). Werken in de wijk houdt in dat je naar de mensen toegaat, een 
werkplek in de wijk is dan niet nodig. 

- Ruimte in te bouwen in financiële kaderstelling. Bij ‘doen wat nodig is’ past ruimte in de begroting om dit 
mogelijk te maken. Het beschikbare budget wordt jaarlijks niet geheel toebedeeld. Gerapporteerd wordt op 
hoofddossiers aan de hand van actuele informatie op basis van betekenisvolle indicatoren. 

- We beschrijven functies zo ruim mogelijk om uit te kunnen gaan van rollen, talenten en competenties. Bij de 
netwerkgedachte hoort dat mensen flexibel inzetbaar zijn. Als hun talent/expertise benodigd is om een opgave 
van een oplossing te voorzien, zijn ze van toegevoegde waarde. Een te specifieke omschrijving van taken of 
functies belemmert deze ontwikkeling.  

- Ruimte in te bouwen in toerekening van menskracht/uren. Er is niet in alle gevallen te voorspellen hoe veel uren 
mensen gaan werken aan een bepaald product/proces. Bij ‘doen wat nodig is’ past flexibiliteit/vrije ruimte.  

- Informatievoorziening in dienst te stellen van het tijd- en plaatsonafhankelijk werken, de dienstverlening en een 
doelmatige bedrijfsvoering. We richten ons op gebruiksgemak en informatiebeheer. Standaardisatie en 
generieke oplossingen verminderen de complexiteit binnen de informatievoorziening. Processen worden 
zaakgericht en digitaal afgehandeld. Innovaties zoals werken met Big Data, geavanceerde business intelligence 
en ondersteunen van Smart City-concepten maken we ook in Vijfheerenlanden mogelijk.  

 



4. Naar een uitwerking 

De contourenschets biedt de paraplu waaronder een aantal elementen verder kan worden uitgewerkt. Dit zijn: 
- Kernenbeleid 
- Dienstverleningsconcept 
- Strategische visie 
- Businesscase 
- Rol van de gemeenteraad 
- Ontwerp nieuwe uitvoeringsorganisatie sociaal domein 
- Organisatiemodel (hoofd- en detailstructuur) 
- Huisvestingsscenario’s 
- Harmonisatie van beleid en regelgeving 
- Uitwerking ten aanzien van het vraagstuk zelf doen of uitbesteden aan de hand van inhoudelijke analyse van de taken 

(bijvoorbeeld afvalbeheer) 
- I-visie 
 
Met elke uitwerking wordt concreter hoe de gang van zaken in de nieuwe gemeente vorm krijgt. Hierbij blijven we op zoek naar 
inspirerende voorbeelden en gaan we met elkaar de discussie aan.  

 



43  Position paper Vijfheerenlanden:  
vanuit eigen kracht! 
mei 2016

Herindelingsontwerp

Vijfheerenlanden

Bijlagenboek



 

 

Na het advies van de commissie Schutte hebben de gemeentebesturen van Zederik, 
Leerdam en Vianen het vormen van een nieuwe gemeente Vijfheerenlanden vanuit 
eigen kracht en als gezamenlijke ambitie opgepakt. Een nieuwe, financieel sterke 
gemeente verbonden door gemeenschappelijke waarden én inhoudelijk kompas, in 
de vaste overtuiging dat op deze manier de huidige opgaven en uitdagingen het best 
kunnen worden ingevuld. 
 

 
We bouwen voort op een lange traditie. Ooit begonnen met 
het oprichten van het hoogheemraadschap Vijfheerenlanden 
in 1274 door de heren van Arkel, Vianen, Hagestein, Everdin-
gen en Van der Leede om wateroverlast tegen te gaan. In 
1284 zorgde de aanleg van de Diefdijk ervoor dat de inwoners 
van het gebied het droog hielden. Hier is de basis gelegd van 
onze krachtige gemeenschappen. Nu staan we voor de opga-

ve om de vitaliteit en kracht van deze gemeenschappen te behouden en te versterken. Vanuit het 
besef dat we besturen ten dienste van onze samenleving, kiezen we ervoor een sterke en toekomst-
bestendige gemeente Vijfheerenlanden te bouwen, voor, door en 
met haar inwoners en ondernemers!  

 

Vijfheerenlanden is 

Vijfheerenlanden is een middelgrote gemeente met 14 en, na reali-
isatie van Hoef en Haag,  15 kernen, elk met een eigen identiteit. 
Samen met het oer-Hollandse landschap, de grote sociale cohesie 
en de centrale ligging schetst dit de contouren van een gemeente 
waar men graag woont en werkt.  
 
Strategische ligging 
De centrale ligging biedt de nabijheid van grootstedelijke voorzieningen en werkgelegenheid. De 
aanwezigheid van snelwegen (A2, A15, A27), spoorlijn (Merwede-Lingelijn) en waterwegen (Lek, Lin-
ge, Merwedekanaal) maakt Vijfheerenlanden een strategisch knooppunt. Een aantrekkelijk vesti-
gingsklimaat voor wonen en werken. 
 
Mooie (cultuurhistorische) omgeving 
De dijken en uiterwaarden rondom de rivieren en het open weidelandschap in de polder zijn oer-
Hollands. Deze typische Hollandse landschappen worden aangevuld met bijzondere natuur, zoals de 
Zouweboezem (Purperreiger) en Bolgerijen (Dotterbloem). Cultuurhistorische waarden als de Hol-

landse Waterlinie, monumentale stadjes en karakteristieke boer-
derijen geven het landschap extra persoonlijkheid. Het karakter 
van het landschap, de kleinschaligheid, historie, groen en water, 
maakt Vijfheerenlanden tot een uitnodigende omgeving om te 
wonen en te verblijven.  
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Betrokken gemeenschappen 

De inwoners van Vijfheerenlanden zijn ondernemend, actief en betrokken bij de eigen omgeving. De 
betrokken en saamhorige gemeenschappen dragen bij aan de fijne woonomgeving. Daarbij heeft 
iedere stad en dorp een eigen herkenbare identiteit, samenhang en oriëntatie. Dit zorgt voor ver-
scheidenheid en voor ieder wat wils. Leerdam en Vianen zijn meer verstedelijkt. Ameide, Lexmond 
en Meerkerk zijn grotere dorpen met een degelijk dagelijks voorzieningenniveau. De overige dorpen 
in de gemeente - Everdingen, Hagestein, Hei- en Boeicop, Kedichem, Leerbroek, Nieuwland, Schoon-
rewoerd, Tienhoven en Zijderveld - zijn echte woondorpen.  
 
Dynamisch  
Vijfheerenlanden kent een rijk verenigingsleven. Al deze activiteiten en evenemen-
ten maken dat er veel te doen is voor jong en oud. Naast de sector logistiek kent 
Vijfheerenlanden een breed pallet aan bedrijven, van grote internationale spelers 
tot niche. Hierdoor is er een groot en divers aanbod van werkgelegenheid. 
 
 

Vijfheerenlanden gaat voor 

Vijfheerenlanden versterkt zijn kernkwaliteiten waarmee inwoners en ondernemers een sterke basis 
wordt geboden voor het ontplooien van activiteiten en initiatieven. Dit doet Vijfheerenlanden door 
de vitale leefomgeving en vitale gemeenschappen voorop te stellen. Daarvoor wordt ingezet op wo-
nen, duurzaamheid, zorg en andere voorzieningen. Een extra impuls op economie en toerisme werkt 
als motor van deze vitaliteit.  
 
Wonen 

Vijfheerenlanden heeft bijzondere landelijke woonmilieus op 
korte afstand van de vele voorzieningen in de regio Utrecht aan 
de noordzijde en Gorinchem aan de zuidkant. Met een bevol-
kingsdichtheid iets onder het nationaal gemiddelde zijn de aspec-
ten rust, ruimte en veiligheid onderdeel van de woonomgeving. 
De woonmilieus zijn hiermee een sterke aanvulling op de stadsre-
gio. De lichte groei van het aantal inwoners is nodig om de vitale 
gemeenschappen in stand te houden. Om hen te accommoderen 

is een groei van het aantal woningen nodig. Hierbij wordt aangesloten bij de diversiteit en kleinscha-
ligheid. Samen met bewoners wordt gekeken naar de woonwensen en leefstijl. Zo houdt de gemeen-
te jongeren en middengroepen vast. Ook ontwikkelingen als levensloopbestendig wonen, zorg op 
afstand en meergeneratiewoningen vinden daar een plek. 
 
Voorzieningen 
De inwoners van Vijfheerenlanden wonen in een aantrekkelijke 
leefomgeving met toereikende basisvoorzieningen. Dit vraagt om 
inzet op bruisende (voorzieningen)centra en de bereikbaarheid 
daarvan voor de inwoners van kleinere kernen. Hiervoor wordt 
ingezet op goede auto- en fietsontsluitingen en aansluitingen van 
het openbaar vervoer. Voorzieningen als zorg en onderwijs zijn 
door clustering klaar voor de toekomst. Zo is aanwezigheid van 
basisonderwijs belangrijk voor de vitaliteit in de dorpen, evenals 
speel- en sportvoorzieningen als vorm van recreatie. 
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De sociale samenhang is een meerwaarde voor het wonen in Vijfheerenlanden. Bewoners zijn be-
trokken en voelen zich samen met de gemeente verantwoordelijk 
voor de vitaliteit van de kernen. Voorzieningen als verenigingen, 
geloofsgemeenschappen, scholen en dorpshuizen spelen een be-
langrijke rol bij ontmoeting. Dit ondersteunt de aanwezige vitali-
teit en levert een bijdrage in signalering van problemen en zorg-
vragen. Deze sociale samenhang is in de toekomst onmisbaar om 
zorg betaalbaar te houden. Waar nodig en mogelijk ondersteunt 
de gemeente de gemeenschap hierbij.  
 
Duurzaamheid 
Als overheid hebben we een verantwoording voor onze leefomgeving en een gezond toekomstper-
spectief voor toekomstige generaties. Investeringen in moderne productiemethoden leiden tot een 
CO2- en klimaat-neutrale gemeente. De economie verduurzaamt door een zorgvuldige omgang met 
grondstoffen, duurzame energieopwekking en duurzame vervoersconcepten. Het agrarisch karakter, 
het economisch profiel en de bijzondere omgeving geven extra kansen om in te spelen op duur-
zaamheid. Door dit te combineren worden nieuwe duurzame vormen van agribusiness ontwikkeld.  
 
Economie 

Door optimalisatie van de verbindingen en ontsluiting is de strategi-
sche ligging van Vijfheerenlanden een echte meerwaarde en is de 
gemeente een geliefde vestigingsplaats voor het bedrijfsleven.  
Landbouw en fruitteelt is een sterke economische pijler in het gebied 
en een drager van het landschap. Met ontwikkelingsruimte biedt de 
gemeente hen mogelijkheden om deze functie in stand te houden.  
De A2-kennisas en de ontwikkeling van Utrecht als snelst groeiende 

economische regio bieden een goede uitgangspositie. Dit wordt benut door investeringen in de be-
drijventerreinen (revitalisering, uitbreiding) en ruimte voor innovatie, maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en startende ondernemers. Dit sluit aan bij de ondernemersgeest van de Vijfheeren-
landse inwoners. Zo is er een bovengemiddeld aantal ZZP’ers binnen 
de gemeente. De arbeidsparticipatiegraad in Vijfheerenlanden is hoog. 
Veel inwoners werken bij bedrijven in regio Utrecht. In samenwerking 
met het onderwijs biedt de gemeente inwoners meer kansen om aan 
het werk te gaan binnen de gemeente Vijfheerenlanden.  
 
 
Recreatie & Toerisme 
Voor recreanten en toeristen ligt de aantrekkingskracht van Vijfheerenlanden in de historische en 
landschappelijke kwaliteit. Door hier op in te spelen benut de gemeente een kans. Inzet op recreatie 
en toerisme geeft meer reuring en dynamiek in de centra, een economische impuls voor de midden-
standers en voor meer beweging en ontspanning van de inwoners, wat bijdraagt aan het welzijn. Er is 
meer bekendheid en zichtbaarheid van de culturele, historische en landschappelijke parels.   De rust, 
cultuurhistorie, groene omgeving en het rivierenlandschap  met Lek en Linge zijn belangrijke trekkers 

voor fietsers, wandelaars en waterrecreanten. Investeringen in het 
wandel- en fietsroutenetwerk, bijbehorende voorzieningen en over-
nachtingsmogelijkheden verstevigt de aantrekkingskracht. De toerist 
die meer levendigheid zoekt komt naar Leerdam en Vianen waar de 
glasroute, vrijstad en monumentale binnensteden met evenementen 
bijdragen aan de beleving. 
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Vijfheerenlanden staat voor 

De gemeente waarborgt de vitaliteit van de samenleving door de onderstaande uitgangspunten te 
hanteren in haar manier van denken en doen. Zo wordt er van buiten naar binnen gedacht en inno-
vatief gehandeld. Dit doet zij vanuit de kernwaarden betrouwbaar, wendbaar, mensgericht, verbin-
dend en met oog voor ieders eigenheid.  
 
De kracht van de samenleving centraal 
De betrokkenheid en vitaliteit van onze gemeenschappen staat 
buiten kijf. De kracht van deze samenleving en de initiatieven die 
hier uit voort komen wil de gemeente dan ook benutten. We laten 
resultaten ontstaan in de samenleving. Waar nodig springen we bij 
met bijvoorbeeld kennis en kunde. Om deze initiatieven en de 
eigenheid van de kernen de ruimte te geven, gaan we actief aan 
de slag met kernenbeleid. Dat betekent vertrouwen in elkaar, 
loslaten, ondersteunen en faciliteren. 
 
Bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken stellen wij het doel centraal: Wat is het beste 
voor onze inwoners en bedrijven? Die vraag is maatgevend voor keuzes over uitvoering. Efficiëntie en 
effectiviteit zijn belangrijke criteria om per beleidsveld te komen tot de best passende oplossing. Als 
nabijheid het verschil maakt doen we het zelf. 
 

Stelt de inhoud centraal  
De strategische ligging van de gemeente maakt dat zij vele opties 
heeft tot samenwerking. Deze ligging wordt benut door verder te 
kijken dan de vaste kaders; we werken grensontkennend samen. De 
keuze voor een samenwerkingspartner wordt gemaakt op basis van 
inhoud. De gemeente functioneert als partner in diverse netwerken 
en behaalt resultaten door inzicht en sturing op het proces.  

 
Goede dienstverlening 
De gemeente Vijfheerenlanden biedt kwalitatief hoogwaardige dienstverlening aan haar inwoners en 
ondernemers. De gemeente staat garant voor een kwalitatief goede uitvoering van de basistaken, 
zoals het toepassen van wetgeving en het bewaken van het algemeen belang. Uit het oogpunt van 
snelheid en gemak kan veel digitaal afgehandeld worden en waar mogelijk wordt wet- en regelgeving 
verminderd. De gemeente is in de buurt in situaties waar dit meerwaarde heeft voor de inwoner en 
ondernemer.  
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