Gedeputeerde Staten
Directie Leefomgeving en Bestuur
Afdeling Bestuur
Contact

J.C. Welsink-Bax
T 070 - 441 71 97
jc.welsink@pzh.nl
Postadres Provinciehuis

Colleges van B&W van de gemeenten HardinxveldGiessendam, Giessenlanden, Gorinchem, Leerdam,

Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl
Datum

Molenwaard en Zederik
Ons kenmerk

PZH-2014-497353695
Uw kenmerk
Bijlagen
Onderwerp

Bestuurlijke oriëntatie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
Geacht college,
Inleiding
Op 26 november jl. hebben de Commissaris van de Koning en de portefeuillehouder Bestuur een
gesprek gevoerd met de burgemeesters van de gemeenten Giessenlanden, Gorinchem,
Hardinxveld-Giessendam en Molenwaard. Zij hebben ons geïnformeerd over de uitkomst van de
gesprekken die zij met elkaar hebben gevoerd. Dit is voor ons aanleiding om u een brief te
sturen, vooral vanwege de onderlinge afhankelijkheden van de verschillende processen in de
regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.
Met het dagelijks bestuur van de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden hebben wij op 2 april
afspraken gemaakt over de stappen in het proces van de bestuurlijk toekomst. Afgesproken is de

Bezoekadres

haalbaarheid te onderzoeken van één gemeente Vijfheerenlanden, gevormd uit de gemeenten
Leerdam, Vianen en Zederik. Daarnaast is afgesproken dat de vier gemeenten in de
Alblasserwaard, een proces ingaan om te komen tot een gezamenlijke oriëntatie op de
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bestuurlijke samenwerking.

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.

Proces Vijfheerenlanden
De gemeenteraden van Leerdam en Zederik hebben op basis van het rapport “strategische
verkenning bestuurlijke toekomst” besloten tot het starten van een haalbaarheidsonderzoek naar
een fusie met de gemeente Vianen tot één gemeente Vijfheerenlanden. Als tussenstap wordt, op
verzoek van de raad van Vianen, eerst een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van een
zelfstandige gemeente Vianen. De raad zal in januari 2015 een besluit nemen over de resultaten
van dit onderzoek.
Wij verwachten dat de betrokken gemeenten voor de zomer van 2015 een besluit nemen over
hun gezamenlijke bestuurlijke toekomst. Indien dit besluit luidt dat de gemeenten willen komen tot
een nieuwe gemeente Vijfheerenlanden, zal tevens sprake zijn van een provinciale grenswijziging
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tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Deze provincies zullen over de indeling van de
nieuwe gemeente zelf nog een afweging moeten maken.
Proces Alblasserwaard

De commissie Schutte adviseerde op 13 februari 2014 te komen tot twee gemeenten in de
regio, te weten: “een gemeente Vijfheerenlanden bestaande uit de gemeenten Leerdam,
Vianen (provincie Utrecht) en Zederik en een gemeente Alblasserwaard bestaande uit de
gemeenten Giessenlanden, Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam. De gemeente
Molenwaard kreeg de tijd van de commissie Schutte om een verkenning zowel west- als
oostwaarts uit te voeren en later een keuze te maken. Direct na het verschijnen van het
rapport van de commissie Schutte heeft de gemeente Molenwaard te kennen gegeven dat zij
betrokken wil zijn bij de gesprekken over de bestuurlijke toekomst van de regio. Ook de
gemeente Giessenlanden vindt de betrokkenheid van de gemeente Molenwaard wenselijk.
De gemeenten Hardinxveld-Giessendam, Giessenlanden, Gorinchem en Molenwaard hebben
meerdere gesprekken gevoerd waarin diverse oplossingsrichtingen zijn besproken. Het blijkt dat
de vier gemeenten, ondanks uitvoerige discussies, geen gezamenlijke visie hebben op de
bestuurlijke inrichting van de Alblasserwaard.
De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam is voornemens om op 18 december a.s. een
besluit te nemen om gezamenlijk met de Drechtraad een onderzoek te starten tot toetreding van
de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden. De gemeenten Molenwaard en Giessenlanden
hebben aangegeven onderzoek te zullen doen naar een bestuurlijke fusie. De gemeente
Gorinchem heeft aangegeven zelfstandig te willen blijven, maar wel betrokken te willen worden bij
processen in de omgeving.
Afwegingen College van GS
Wij spreken onze waardering uit voor de inspanningen die de gemeentebesturen tot nu toe
hebben verricht. De gemeenten hebben gevraagd zelf de regie te kunnen voeren over het proces
in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en hebben zich verantwoordelijk getoond. De provincie is
gedurende dit proces betrokken en op de hoogte gehouden. Wij zien op dit moment geen reden
de regie van de gemeenten over te nemen.
Wij achten het wel van groot belang dat alle gemeenten richtinggevende besluiten hebben
genomen vóór de zomer van 2015. Immers, de diverse oplossingsrichtingen zijn sterk
interdependent en onderling voorwaardelijk. Indien één van deze oplossingen uitblijft, heeft dat
direct gevolgen voor de andere.
Het eindbeeld dat nu voor de middellange termijn ontstaat, omvat de vorming van één gemeente
in de Vijfheerenlanden, een fusie tussen Molenwaard en Giessenlanden, een aansluiting van
Hardinxveld-Giessedam bij de Drechtsteden en een vooralsnog zelfstandig blijvend Gorinchem.
Met deze gecombineerde bewegingen wordt een aantal gesignaleerde knelpunten in het gebied
opgelost. Dat geldt in het bijzonder voor de kwetsbaarheden in de ambtelijke organisatie bij de
gemeenten Zederik, Giessenlanden en Hardinxveld-Giessendam. Er zijn ook oplossingen die nog
niet tot stand zijn gebracht. Daarbij wijzen we in het bijzonder op verbindingen tussen stad en
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platteland, als wenselijk geacht door de Commissie Schutte. Op middellange termijn verwachten
wij dat de gekozen oplossingsrichtingen zullen volstaan. Het lijkt waarschijnlijk dat op langere
termijn inhoudelijke ontwikkelingen in het gebied er toe zullen leiden dat het gesprek tussen de
gemeenten wordt hervat.
Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,

mw. drs. J.A.M. Hilgersom

drs. J. Smit

Deze brief is digitaal ondertekend, hierdoor staat er geen fysieke handtekening onder de brief
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