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Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen 

90, 385 en 386 stoppen 

dichtbij het 

provinciehuis. Vanaf 

station Den Haag CS is 

het tien minuten lopen. 

De parkeerruimte voor 

auto’s is beperkt.

Op 20 november jl. is het wetsvoorstel gepubliceerd voor de samenvoeging van de gemeenten 

Leerdam, Vianen en Zederik en wijziging van de grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-

Holland. Bijgaand ontvangt u een afschrift van het wetsvoorstel, de memorie van toelichting en

het advies van de Raad van State.

In het wetsvoorstel wordt voorgesteld om de nieuw te vormen gemeente Vijfheerenlanden 

conform het herindelingsadvies van de provincie Utrecht in te delen in de provincie Utrecht. De 

regering geeft aan dat zij in navolging van het advies van mr. Geert Jansen de voorkeur van een 

meerderheid van de betrokken gemeenten volgt, aangezien inhoudelijke overwegingen niet de 

doorslag zouden geven. De Raad van State heeft vervolgens geen inhoudelijke opmerkingen 

gemaakt over het wetsvoorstel.

Wij betreuren de in het wetsvoorstel gemaakte keuze om de nieuwe gemeente in te delen in de 

provincie Utrecht. Wij blijven van mening dat een indeling bij de provincie Zuid-Holland voor het 

gebied een betere keuze zou zijn. De door ons in het herindelingsproces naar voren gebrachte 

zorgen zijn ook nu niet weggenomen. Zo blijft onbeantwoord wat de organisatorische en 

financiële consequenties zijn van het opsplitsen van de regio. Evenals wat een eventuele 

opsplitsing betekent voor de achtergebleven partners en voor het draagvlak om voorzieningen en 

samenwerkingsverbanden in de lucht te houden.

Overigens verlenen wij onze medewerking aan de noodzakelijke voorbereidingen van het 

fusieproces Vijfheerenlanden. In gesprek met het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, de provincie Utrecht, de betrokken gemeenten en andere belanghebbenden 

blijven wij ons onverminderd inzetten voor een goede toekomst van de Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden.
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Dit alles laat onverlet dat de Tweede Kamer en Eerste Kamer in de loop van volgend jaar nog 

een besluit zullen moeten nemen over de voorgenomen provinciale herindeling.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, plv. voorzitter,

drs. J.H. de Baas F. Vermeulen

Bijlagen:

- Wetsvoorstel

- Memorie van toelichting

- Advies Raad van State
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