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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-586707091 (DOS-2015-

0007857)

Contact

drs. M.B. de Prieëlle

070 - 441 70 46

mb.de.prieelle@pzh.nl

Onderwerp:

Reactie Herindelingsadvies Vijfheerenlanden

Publiekssamenvatting:

De provincie Utrecht heeft het Herindelingsadvies Vijfheerenlanden bekendgemaakt. 

Gedeputeerde Staten hebben de brief aan Provinciale Staten vastgesteld met hun reactie op het 

herindelingsadvies Vijfheerenlanden, waarin zij aangeven zich niet te kunnen vinden in dit 

herindelingsadvies. Zij zien alle reden om het pleidooi voor vestiging van de nieuwe gemeente 

Vijfheerenlanden in Zuid-Holland onverminderd voort te zetten.

Advies:

1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten van Zuid-Holland met een reactie op het 

Herindelingsadvies Vijfheerenlanden van de provincie Utrecht;

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de reactie op het Herindelingsadvies dat door 

de provincie Utrecht is opgesteld.

3. Geheimhouding op te leggen op grond van artikel 55 van de Proviniciewet en artikel 10, lid 2, 

onder f van de Wet openbaarheid van bestuur op de brief op de punten 1 en 2 en deze 

geheimhouding op te heffen op het moment van verzending van de brief.

Besluit GS:
gewijzigd vastgesteld: op pagina 2 en 3 zijn kleine redactionele aanpassingen gedaan

Bijlagen:
GS Brief aan Provinciale Staten met de reactie op het Herindelingsadvies 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

B-Geheim met termijn 18 april 2017 13 april 2017
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1 Toelichting voor het College

Provinciale Staten hebben van de provincie Utrecht het herindelingsadvies Vijfheerenlanden en 

de bijbehorende reactienota met een beantwoording van de zienswijzen ontvangen. Deze worden 

op 19 april a.s. vastgesteld door Provinciale Staten van Utrecht. 

Met de brief aan PS wordt een reactie gegeven waarin onder meer uiteen wordt gezet op welke 

wijze door de provincie Utrecht de zienswijze van Zuid-Holland is verwerkt.

Financieel en fiscaal kader:

-

Juridisch kader:

Op het voorstel, de brief en de publiekssamenvatting wordt geheimhouding opgelegd op grond 

van artikel 55 Provinciewet en artikel 10, lid 2, onder f van de Wet openbaarheid van bestuur. Het 

is wenselijk dat Provinciale Staten als eerste kunnen kennisnemen van de brief.  De 

geheimhouding wordt opgeheven op het moment van verzending van de brief.

2 Proces

Nadat de lnterprovinciale Commissie het niet eens kon worden over de provinciekeuze, is door de 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in september 2016 aan de provincie 

Utrecht gevraagd om de procedure voor het opstellen van het herindelingsontwerp en –advies 

voor de Vijfheerenlanden verder te vervolgen. 

Op 29 november jl. hebben GS van Utrecht het herindelingsontwerp vastgesteld met Utrecht als 

provincie van vestiging voor de nieuwe gemeente. Vervolgens hebben PS van Zuid-Holland op 

22 februari 2016 hun zienswijze vastgesteld.

Thans hebben GS van Utrecht de binnengekomen zienswijzen verwerkt en een 

herindelingsadvies voorbereid. Dit herindelingsadvies zal naar verwachting op 19 april a.s. door 

Provinciale Staten van Utrecht worden vastgesteld en vervolgens aan de minister van BZK 

worden verzonden. Daarna wordt de herindelingsprocedure op rijksniveau vervolgd.

3 Communicatiestrategie

De brief aan PS zal ook onder de aandacht worden gebracht van de partijen die zijn betrokken bij 

het herindelingsproces Vijfheerenlanden.
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