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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-578481185 (DOS-2015-

0007857)

Contact

drs. M.B. de Prieëlle

070 - 441 70 46

mb.de.prieelle@pzh.nl

Onderwerp:

Zienswijze Provincie Zuid-Holland op het herindelingsontwerp Vijfheerenlanden

Publiekssamenvatting:

Gedeputeerde Staten hebben het statenvoorstel Zienswijze Provincie Zuid-Holland op het 

herindelingsontwerp Vijfheerenlanden vastgesteld. Het ontwerp is vastgesteld door 

Gedeputeerde Staten van Utrecht.

In de zienswijze wordt aangegeven dat Zuid-Holland zich kan vinden in de herindeling van de 

gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Geen 

instemming heeft echter de keuze in het ontwerp om de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht 

te vestigen. De bezwaren hiertegen zijn van procedurele en inhoudelijke aard. Gedeputeerde 

Staten van Utrecht hebben nagelaten om een afweging te maken tussen beide provincies. Wij 

menen wel degelijk dat onze provincie de nieuwe gemeente veel te bieden heeft. Ook wordt in de 

zienswijze gewezen op de gevolgen voor de inwoners, ondernemers en instellingen in het gebied 

van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, doordat huidige goed lopende samenwerkingen moeten 

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

Na vaststelling van ontwerp zienswijze door Gedeputeerde Staten wordt op 7 februari 2017 door 

de provincie een openbaar gesprek georganiseerd in de Vijfheerenlanden. Op deze avond willen 

Gedeputeerde Staten de gevoelens ophalen die leven onder de inwoners, ondernemers en 

instellingen in het gebied. De opbrengst van de avond kan door Provinciale Staten worden 

betrokken in hun beraadslagingen over dit onderwerp.

Advies:

1. Vast te stellen de ontwerp zienswijze van de Provincie Zuid-Holland op het 

herindelingsontwerp Vijfheerenlanden;

2. Vast te stellen het Statenvoorstel zienswijze herindelingsontwerp Vijfheerenlanden waarmee 

deze ter vaststelling wordt aangeboden aan PS;

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel Zienswijze Provincie Zuid-Holland op 

het herindelingsontwerp Vijfheerenlanden. 

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: drs. M.B. de Prieëlle Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Visser, MG digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Sande, RAM, van der

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 31 januari 2017 2 maart 2017
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Besluit GS:

vastgesteld met een machtiging aan de portefeuillehouder om de tekst te wijzigen.

Bijlagen:

 Zienswijze van Provinciale Staten van Zuid-Holland op het herindelingsontwerp 

Vijfheerenlanden;

 Herindelingsontwerp Vijfheerenlanden van Gedeputeerde Staten van Utrecht;

 Verslag van het open overleg van 1 november 2016;

 Statenvoorstel Zienswijze op het herindelingsontwerp Vijfheerenlanden.
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1 Toelichting voor het College

Zie statenvoorstel

Financieel en fiscaal kader:

-

Juridisch kader:

PS zijn op grond van artikel 14 sub b van de Wet algemene regels herindeling bevoegd om de 

zienswijze vast te stellen.

2 Proces

Zie statenvoorstel

3 Communicatiestrategie

GS stellen het persbericht vast
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