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Geachte Statenleden,
De gemeenten Heerhugowaard en Langedijk willen per 2022 bestuurlijk fuseren. De beide gemeenteraden
hebben daartoe het herindelingsadvies Dijk en Waard vastgesteld. GS hebben een zienswijze op deze fusie
vastgesteld en hebben aan PS gevraagd om deze zienswijze te bespreken in de statencommissie
Economie, Financiën en Bestuur van 15 juni 2020. Nadat GS het standpunt van PS hebben gehoord, stellen
GS de zienswijze definitief vast en zenden GS de zienswijze over de fusie aan de minister van BZK.
Op 1 oktober 2019 hebben de colleges van B&W van Heerhugowaard en Langedijk aan het Alkmaarse
college van B&W gevraagd om een zienswijze in te dienen op het herindelingsontwerp van hun gemeenten.
In reactie daarop heeft het college van B&W van Alkmaar, in nauwe afstemming met de Alkmaarse
gemeenteraad, zorgvuldig een zienswijze opgesteld.
In deze zienswijze is aangegeven dat de fusie naar onze mening in algemene zin een goede stap is.
Gelijktijdig hebben wij er nadrukkelijk voor gepleit de uitdrukkelijke wens van de meerderheid van de
bevolking van Koedijk en Sint Pancras te honoreren en deze kernen in te delen bij de Gemeente Alkmaar. In
een democratische samenleving behoort de wens van de bevolking in kwesties zoals deze doorslaggevend
te zijn. Zoals beschreven in onze zienswijze, is dit mogelijk zonder de lopende procedure te vertragen. De
gemeente Alkmaar heeft aangegeven bereid te zijn zich in te spannen om dit op soepele wijze mogelijk te
maken.
De colleges van Heerhugowaard en Langedijk zijn in hun reactienota, bijlage 6 bij het herindelingsadvies,
ingegaan op de Alkmaarse voorstellen en deze worden daarin afgewezen. In het herindelingsadvies zelf
wordt in de paragraaf ‘Regionaal bestuurlijk draagvlak’ aandacht besteed aan de visie van de gemeente
Alkmaar op de bestuurlijke fusie. Naar de mening van het College van B&W van Alkmaar wordt met de
beschrijving in de hoofdtekst van het herindelingsadvies echter onvoldoende recht gedaan aan de zienswijze
van het college van B&W van Alkmaar.

(blz. 2 )

Daarom verzoeken wij u ook kennis te nemen van de zienswijze van B&W van Alkmaar en deze nadrukkelijk
in overweging te nemen bij de bespreking van de provinciale zienswijze. Voor de volledigheid is de
Alkmaarse zienswijze bij deze brief gevoegd.
Deze brief is ter informatie ook aan Gedeputeerde Staten verzonden.
Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar,
P.M. Bruinooge, burgemeester.

W. van Twuijver, secretaris.
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