
 

 

Motie betrek gemeenten bij hun eigen toekomst 

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 1 februari 2016 ter behandeling van 
het Statenvoorstel, nr PS2016BEM02, tot het instellen van een interprovinciale commissie ter 
voorbereiding van het herindelingsadvies voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden 

 
Constaterende dat 

ñ de colleges van Leerdam, Vianen en Zederik een verzoek hebben gedaan tot het 
gezamenlijk starten van een herindelingsprocedure met als beoogd resultaat de 
vorming van een nieuwe gemeente Vijfheerenlanden per 1 januari 2018; 

ñ door beide provinciale staten gezamenlijk een herindelingsadvies moet worden 
opgesteld dat wordt voorbereid door een interprovinciale commissie (IPC), 
samengesteld uit gedeputeerden van beide provincies; 

ñ het statenvoorstel met de bijlagen blijk geeft van een zorgvuldige 
herindelingsprocedure waarover met Zuid-Holland overeenstemming is; 

ñ de burgemeester van Vianen bij zijn inspraakreactie tijdens de commissie BEM van 18 
januari vroeg om toetreding tot het IPC en het daarmee tot een IPGC te maken; 

 

Overwegende dat  
 

ñ de provincies een gedeelde bestuurlijke verantwoordelijkheid hebben voor het recht 
 doen aan de belangen van de drie gemeenten en de regio's waarin zij liggen; 

ñ de betrokkenheid van de gemeenten in het proces van groot belang is, ook met het oog 
op hun ambitie om ook na de herindeling 'grensontkennend' samen te werken met hun 
omgeving; 

ñ voor een goed herindelingsadvies over de fusie en de provincies waarin deze komt te 
liggen, het belangrijk is dat er voldoende inzicht is in de effecten van de fusie voor de 
regio's waarin zij liggen en de samenwerkingsverbanden waar zij lid van zijn en hoe 
hiermee kan worden omgegaan; 

ñ de drie burgemeesters als voorzitter van zowel Gemeenteraad als B&W bij uitstek de 
vertegenwoordigers zijn van de drie betrokken gemeenten en op de hoogte zijn van wat 
er lokaal en in hun regio's leeft en wat praktische oplossingen kunnen zijn; 

ñ de IPC plaatsvervangend optreedt voor de colleges van Gedeputeerde Staten en het 
daarmee voor de burgemeesters niet mogelijk is om als lid toe te treden tot de IPC; 



 
Verzoekt de IPC 

ñ rekening te houden met de voorkeuren van de gemeenten en de burgemeesters van 
Leerdam, Vianen en Zederik via de IPC intensief te betrekken bij de 
herindelingsprocedure en hierover met hen expliciete afspraken te maken; 

 

En verzoekt het college van Gedeputeerde Staten 

ñ dit verzoek kenbaar te maken aan de IPC. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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