
Aan het College van Gedeputeerde Staten van Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht Vianen, 25 januari 2017

Betreft: zienswijze Herindelingsontwerp te vormen gemeente Vijfheerenlanden.

Geachte Dames en Heren,

Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van uw herindelingsontwerp voor Vijfheerenlanden.
Gaarne maken wij hierbij gebruik van de mogelijkheid onze zienswijze in te dienen.

In de ambitie en overwegingen van de drie gemeenten staan twee elementen centraal: 
– de wens als nieuwe gemeente binnen de provincie Utrecht een meer invloedrijke positie te kunnen
innemen dan de afzonderlijke gemeenten nu hadden in een van beide provincies;
– economische groei gericht op innovatie.
Het eerste aspect heeft een instrumentaal karakter, waardoor het accent op groei en innovatie als 
hoofddoel kan worden gezien. Het ontwerp verwijst naar de gunstige ontwikkelingen binnen de 
agglomeratie Utrecht.

Bij deze prioritering stelt de Natuur- en Vogelwacht Vijfheerenlanden een aantal kanttekeningen.
Deze richten zich op de eenzijdigheid van genoemde ambitie en de invulling daarvan.

Gezien de hoge participatiegraad binnen de gemeente Vijfheerenlanden, ligt het niet voor de hand 
de groei van werkgelegenheid en bedrijvigheid de hoogste prioriteit te geven. De nog te verwachten
groei in huishoudens wordt verklaard door toenemende vergrijzing en gaat dus niet gepaard met een
hoger arbeidsaanbod.
 
De samenstelling van de beroepsbevolking in Vijfheerenlanden sluit naar sector en opleiding slechts
in geringe mate aan bij het werkgelegenheidsaanbod en de groei daarvan in de agglomeratie 
Utrecht. Daarmee is ook onduidelijk in welke zin de nieuwe gemeente zou kunnen profiteren van 
innovatietrends in de agglomeratie en contacten met de universiteit van Utrecht. 
 
De groei in de agglomeratie gaat gepaard met een woningopgave. Ondanks de nog niet ingevulde 
uitbreidingsgebieden binnen de agglomeratie wordt in het ontwerp een verband gelegd tussen deze 
woningopgave en de wens de leefbaarheid in de dorpen en met name het draagvlak voor 
voorzieningen op peil te houden.



Uit de analyse in het ontwerp blijkt dat naar verwachting de bevolking in de nieuwe gemeente 
nauwelijks tot niet meer zal groeien. De hoop dat door een nieuw aanbod van woningen een 
immigratiesaldo zal ontstaan, blijkt al enige decennia, dus ook vóór de crisis in de woningbouw, in 
veel gebieden niet op te gaan. Ook actuele cijfers van het CBS wijzen uit dat de prijzen op de 
woningmarkt in de regio Vijfheerenlanden niet meeprofiteren van de stijging in de agglomeratie 
Utrecht. We kunnen concluderen dat de woningmarkt in Vijfheerenlanden wordt bepaald door de 
vraagzijde en niet door aanbod. Het draagvlak voor voorzieningen staat in het algemeen onder druk 
van onder andere internetshoppen. Het antwoord daarop vraagt eerder om meer creativiteit dan om 
meer woningbouw.  

De nieuwe gemeente Vijfheerenlanden is een plattelandsgemeente met veel veeteelt, drie Natura 
2000-gebieden (Zouweboezem, Uiterwaarden Lek, Lingegebied & Diefdijk-Zuid), een flink aantal 
grote en kleinere natuurgebieden die tot het Natuurnetwerk Nederland behoren en een rijke historie. 
Aan deze “rijkdom” wordt nauwelijks aandacht besteed. Zeker, de behoefte van de stedelijke 
bevolking aan een “groene uitloop” kan bijdragen aan de economische vitaliteit van de dorpen. 
Maar in dit nog stille en open gebied van het Groene Hart zou in de eerste plaats de ambitie moeten 
gelden dat de kwaliteit van het landschap, de inbedding van monumentale linten in hun omgeving, 
de hoge ecologische waarde van de natuur versterkt worden.
De ambitie dus om cultuurhistorische waarden vast te leggen, met heldere doelstellingen die leidend
moeten zijn voor beleid m.b.t. inrichting van het landschap en het onderhoud van de kenmerkende 
landschapselementen als knotwilgen en hoogstamfruitbomen. En het ontwikkelen van een visie op 
innovatie en vitalisering van de dragende sectoren van dit landschap in samenhang met meer kansen
voor de nu bedreigde flora en fauna. 

Samenwerking met organisaties en verbanden die in de gemeenschap zijn gesetteld vergroot de kans
op succes. Deze verbanden bestaan nu met de regio Alblasserwaard. Samenwerking met het 
Utrechtse veeteeltgebied ten noorden van de Lek ligt veel minder voor de hand. De Lek is van 
oudsher een barrière, wat ook tot uiting komt in de afwezigheid van oude familiaire banden in 
vergelijking met de A-V-regio. De gebieden verschillen ook in inrichting en schaal. 

Het Herindelingsontwerp verwijst bij voortduring naar de mogelijkheid tot grens ontkennend 
samenwerken met vooral de gemeenten in de Alblasserwaard. Voor de diverse gebieden waarop dat 
gewenst is, wordt dit nergens geconcretiseerd. Wel wordt onderkend dat dit organisatorische, 
financiële en operationele consequenties heeft.  Ook op het terrein van natuurontwikkeling, 
natuurbeheer en natuurvriendelijke landbouw is volstrekt onduidelijk welke verantwoordelijkheden 
worden overgedragen en hoe verschuivingen in financiële stromen hierop aansluiten.
 
In de pers verwijst de burgemeester van Zederik naar de discussie over de provinciekeuze als een 
achterhaalde, zelfs middeleeuwse discussie. Immers ook het denken over de herindeling van 
provincies gaat verder.  Echter juist in het licht van die verwachting, vormt het doorbreken van 
bestaande samenwerkingsverbanden een kostbare verspilling van maatschappelijk kapitaal en 
sociale energie. 

De Natuur- en Vogelwacht Vijfheerenlanden herkent zich volstrekt niet in de beschrijving in het 
Herindelingsontwerp van de gemeente Vijfheerenlanden als een gemeente die “(…) zich bevindt in 
de grootstedelijke en buitengewoon dynamische en innovatieve regio (...)”. Dit misplaatste accent 
op het grootstedelijke karakter in het denken van de Colleges van de drie gemeenten geeft voedsel 
aan een toenemende ongerustheid onder onze leden over de toekomst van dit mooie deel van het 
Groene Hart.
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