Antwoord
van Gedeputeerde Staten
op vragen van
N.K.O. Matil (PvdA)
(d.d. 27 maart 2018)
Nummer
3375
Onderwerp
Nieuwe gemeente Vijfheerenlanden

Aan de leden van Provinciale Staten
Toelichting vragensteller
In aanloop naar de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is het van
belang inzicht te hebben in de consequenties die de fusie met zich meebrengt
1.

Wanneer zal het nieuwe wetsvoorstel over de nieuw te vormen gemeente
Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden besproken worden in de Tweede Kamer?
Klopt het dat dit in april zal plaatsvinden?
Antwoord
Ja, naar verwachting zal het wetsvoorstel op 18 april a.s. in de Tweede Kamer worden
besproken. Een week later zal over het voorstel worden gestemd. Behandeling in de
Eerste Kamer is vervolgens nog vóór de zomer voorzien.

2.

Welke consequenties heeft deze fusie/ overgang naar de provincie Utrecht voor
bijvoorbeeld recreatiegebieden die op Utrechts grondgebied komen?
Antwoord
Voor de (natuur- en) recreatiegebieden in Leerdam en Zederik komt de
verantwoordelijkheid van de financiering van het beheer en de ontwikkeling bij de
provincie Utrecht te liggen. Zuid-Hollands Landschap (ZHL) heeft totaal ongeveer 700
hectare in eigendom en beheer. Het is primair aan ZHL om te bepalen of zij deze
gebieden, die straks buiten onze provincie zullen liggen, aan wil houden.
De provincie Zuid-Holland heeft zelf 15 hectare natuurbestemde grond in de
Kersbergse en Achthovense uiterwaarden in eigendom. Het beheer daarvan ligt bij
ZHL. Er is straks geen provinciaal belang bij het aanhouden van deze gronden. Wij
zullen met betrokken partijen in overleg treden over de vervreemding van deze
gronden.
Het beheer van de Zuidhollandse N2000 gronden langs de Linge door
Staatsbosbeheer kan ongewijzigd doorgaan.
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3.

Kunt u inzichtelijk maken op welke inhoudelijke thema's (mobiliteit, water, natuur etc)
de provincie Zuid-Holland deze fusie vanuit de provincie Zuid-Holland faciliteert?
Antwoord
Met de provincie Utrecht wordt gesproken over overdrachten van provinciale taken en
eigendommen en over beleidsinhoudelijke afstemming. Daarbij gaat het om de
inhoudelijke thema's mobiliteit, natuur en recreatie, water, cultureel erfgoed, wonen en
economie.

4.

Is het voor alle partijen in het gebied nu al duidelijk hoe bijvoorbeeld subsidies en
andere afspraken per 1 januari 2019 moeten worden aangevraagd dan wel
nagekomen?
Antwoord
Wij zullen onze bestaande subsidierelaties zo mogelijk samen met de provincie
Utrecht op de hoogte stellen van de veranderingen als gevolg van de
provinciegrenswijziging. De provincie Utrecht is per 1 januari 2019 het loket voor alle
subsidieaanvragen met betrekking tot het grondgebied van Zederik en Leerdam. Deze
provincie zal op grond van de wet Arhi ook zorg moeten dragen ten aanzien van de
nakoming van reeds lopende subsidies.
Wat er inhoudelijk wijzigt ligt bij de provincie Utrecht. Per 1 januari a.s. hoeft er nog
niets te veranderen. Op grond van de wet Arhi blijven de voorschriften van ZuidHolland voor het grondgebied van Zederik en Leerdam namelijk nog maximaal twee
jaar van kracht, tenzij de provincie Utrecht voor die tijd anders besluit.

5.

Waar moeten organisaties zoals bijvoorbeeld het Zuid-Hollands Landschap zijn voor
de aanvraag van subsidies nu een recreatiegebied op het grondgebied van Utrecht zal
zijn?
Antwoord
Zie het antwoord op de vorige vraag.

6.

Gaat er een herschikking van de (natuur)gelden plaatsvinden?
Antwoord
Ja, dit loopt via het provinciefonds.

7.

Hoe is de provincie van plan hiermee om te gaan, bijvoorbeeld met partijen zoals het
agrarisch collectief? Ook voor hen geldt dat een deel van het collectief straks in
handen ligt van Utrecht?
Antwoord
Voor ons is uitgangspunt dat burgers, instellingen en bedrijven zo min mogelijk hinder
moeten ervaren van de herindeling. Afhankelijk van het beleidsveld en de belangen is
het helaas onvermijdelijk dat enige hinder zal optreden voor diverse partijen. In
sommige gevallen zal er bij twee provincies moeten worden aangeklopt voor subsidie
en / of krijgt men te maken met verschillen in beleid en regelgeving.
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Wij willen samen met de provincie Utrecht bespreken hoe wij ervoor kunnen zorgen
dat partijen zoals het agrarisch collectief zo min mogelijk hinder ondervinden van de
grenswijziging.

Den Haag, 11 april 2018
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
wnd. secretaris,
plv. voorzitter,
ir. J.C. van Ginkel MCM

F. Vermeulen
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