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Hierbij bieden wij u conform arti'el 8 lid S van de Wel algemene regels
herindeling (Wet arhi) het herindelIngsadvies Harenkarspel, Schagen en
Zijpe aan Wij hebben hehalve het herindelingsadvies en de daarbij
behorende 1 S bijlagen ook het rapport Schaakmat toegevoegd. Dit is
een reactie van de gemeente Zijpe op het rapport van bureau
8erenschot over de bestuurskracht van de gemeente ZIJpe.

Uw kennwrk

Prnvlnciale Staten hebben op 14 februa" jl het volgende beslUit
genomen

1 het ontwerp hennde.lingsadvies Harenkarspel, Schagen en Zijpe.
waarin het eindoordeel van Gedeputeerde Staten van Noord·Holland ten
aanllen van de beslllurlijke indeling van Harenkarspel, Schagen en Zijpe
luiur. dat de drie gemeenten samengevoegd moeten worden tot één
gemeente, vast te ~rellen
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advlSe,en de bestuurlijke ",deling ."n HaINI'arspel. Schagen en liJPe
aan te passen overeenkomstIg het onhverp hefindelinq5adl/h~~
Harenkarspel. Schagen en lUpe
Wij verzoeken u op ba~ls van dil advIe." E'PJl voorstel voor een
herindellngsregeling op te stellen en dit voorstel aan te hleden aan de
Ministerraad.
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Betrefl getekend PS-besluit

Memo

Geachte heer/mevrouw,
Bijgaand ontvangt u het getekende besluit
(behorende bij voordracht.:'d.'.). behandeld gedurende de
statenvergadering van .. b. ~....ç.,?f'/. ...jongstleden.
De besluitenlijst treft u eveneens als bijlage aan.
Met vriendelijke groet,
Claire Frijns
Stateng riffie

Provinciale Staten van Noord·Holland
Voordracht 28
Haarlem, 1 1 januari 2011
Onderwerp: Ontwerp herindelingsadvies Harenkarspel, Schagen en Zijpe
Bijlagen: ontwerpbesluit

1. Inleiding.
In onze vergadering van 11 januari 2010 heeft ons college ingestemd met het ontwerp
herindelingsadvies Harenkarspel, Schagen en Zijpe. Hierbij zenden wij u ter vaststelling het
ontwerp herindelingsadvies Harenkarspel, Schagen en Zijpe toe. Het ontwerp herindelingsadvies
is ook te downloaden van onze website: www.noord-holland.nl. Het ontwerp herindelingsadvies Is
een vervolg op het herindelingsontwerp Harenkarspel, Schagen en Zijpe, dat wij op 13 juli 2010
hebben vastgesteld en aan u toegezonden.
In de maanden juli tot en met november 2010 heeft het herindelingsontwerp conform de
voorschriften van de Wet algemene regels herindeling ter inzage gelegen. Een ieder had de
gelegenheid om gedurende die ter inzage legging zijn of haar zienswijze op het
herindelingsontwerp in te dienen. Wij hebben de ingediende zienswijzen meegewogen in ons
eindoordeel.
De ingediende zienswijzen van de bij de herindelingsproc<,dur<, betrokken gem<,enteraden zijn als
bijlage bij het ontwerp herindelingsadvies gevoegd. De zienswijzen die door inwoners en
belangenorganisaties zijn ingebracht liggen voor uw Staten bij de Statengriffie ter inzage.
Volgens de Wet algemene regels herindeling moeten uw Staten uiterlijk vier maanden na aAoop
van de ter inzage legging het herindelingsadvies vaststellen.

2. Doelstellingen en evaluatiecriteria.
Wij stellen uw Staten voor om de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te
adviseren tot een fusie tussen de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe conform dit ontwerp
herindell ngsadvies
Het ontwerp herindelingsadvies bevat:
• Een korte beschrijving van de regio;
• Het afwegingskader en de beoordeling op basis waarvan Gedeputeerde Staten tot hun
Integrale voorstel voor de verst<,rking van de bestuurskracht in Harenkarspel, Schagen en
Zijpe zijn gekomen;
• Een overzicht van de ingekomen zienswijzen alsmede een reaaie op deze zienswijzen;
• Het eindoordeel van Gedeputeerde Staten.
Ons eindoordeel ter versterking van de bestuurskraCht in Harenkarspel, Schagen en Zijpe luidt
als volgt:
• Samenvoeging van de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe tot één gemeente;
3. Financiering en communicatie
Het voorgestelde besluit heeft geen financiële consequenties voor de provincie Noord-Holland.
De colleges en raden van deze gemeenten ontvangen een afsChrift van onze brief aan uw Staten
van 11 januari 2011 alsmede twee exemplaren van het ontwerp herindelingsadvies. Tevens
brengen wij een persbericht uit.
4. Proces en procedure
Na vaststelling door uw Staten zenden wij het herindelingsadvies naar de Minister van
8innenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met het verzoek <'en voorstel voor een
herindelingsregeling (concept wetsvoorstel) op te stellen. Mede op basis hiervan kan
parlementaire besluitvorming plaatsvinden.

Het tijdpad~lian aè àfhi·procedufe Hilrl~!l.karspel;:S·chagen en Zijpe iS'geri~ht op iriwèrkln·gtrêding·
van de nièüwe ge'meênte per'] jariuarl 2Q13. Met de vaststelling van het ontwerp
herindelIngsadvies aoor. uw Shiien binnen de wettelijke termijn van vier maandèn Is dezè datum
haalbaar.
Schematlschzlet'de ver;volgprócedure ePäls,vOlgt uit:
11 jàriuari:20.11
7 fèbruarl 201'1
14 fëbruari 201 1
Medio februari 2011
Medio februariiot en met
uiterlijk) jLini201l)
uil 20Ll··dècember 2012
1 jariua'ri 2013

Vaststeiling van:het oritweqj hëfiridelingsádvies door GS.
Behandeling·van:"tiet·öntiNerp tie'rindèllng'sadvlè:S door de
Staten commissie FEPO.
Vaststelling van het herindelinasadvies door'PS.
k;s zenden het herindelingsadvies aan de minister van BtK.
De minister zendt het voorstel voor de herindèllngsregêling binnen.
vier maanden aan de ministerraad.
Parlementaire behandeling door,de Twe'èdè' Kàrner er, de Eersi"e
Kamer..
Ingangsdatum nieuwe gemeente.
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Ontwerpbesluit
Nr.28
Provinciale staten van Noord-Holland;

Cl
Cl

gelezen de voordracht van gedeputeerde staten van 11 januari 2011 ;

...
lfI

gelet op de voorschriften van de Wet algemene regels herindeling;
besluiten:

J. het ontwerp herindelingsadvies Harenkarspel, Schagen en Zijpe, waarin het eindoordeel van
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland ten aanzien van de bestuurlijke indeling van
Harenkarspel, ScMgen en Zijpe luidt, dat de drie gemeenten samengevoegd moeten worden tot
één gemeente, vast te stellen.
2. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te adviseren de bestuurlijke Indeling
van Harenkarspel, Schagen en Zijpe aan te passen overeenkomstig het ontwerp
herindelingsadvies Harenkarspel, Schagen en Zijpe.

Haarlem, 14 februllri 2011

, voorzitter

, griffier

Ontwerp herindelingsadvies Harenkarspel - Schagen 
Zijpe

Provincie Noord-Holland
11 januari 2011
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I.

Inleiding

Het herindelingsadvies Harenkarspel - Schagen - Zijpe is het resultaat van een bestuurlijk
proces in deze regio dat enige jaren geleden in gang is gezet. Beoogd resultaat van dit proces
is te komen tot gedragen en duurzame maatregelen Ier versterking van de bestuurskracht in de
regio Kop van Noord-Holland. Bij de tot~tandkoming van dit herindelingsadvies is door ons
college veel waarde gehecht aan de inbreng van alle negen individuele gemeenten in de regio
en de ingediende zienswijzen op het herindelingsontwerp.
Tijdens het bestuurlijk proces in de regio Kop van Noord-Holland kwam er een moment
waarop de provincie een afweging heeft moeten maken tussen het belang van één individuele
gemeente, Ie weten Zijpe, en het belang van de regio en de overige acht gemeenten. De
gemeenteraad van Zijpe heeft zich meermaals uitgesproken over de noodzaak om zijn
bestuurskracht te versterken middels fusie. Echter, na het houden van een referendum in de
gemeente Zijpe kwam de gemeente daarop terug. Hierdoor onlstond een bestuurlijk dilemma.
Door de gemeente Zijpe is namelijk geen alternatief aangedragen om de zei f noodzakelijk
geachte versterking van de eigen bestuurskracht te realiseren. Ook zijn er geen gedragen en
duurzame alternatieven om de bestuurskracht in de regio als geheel te versterken.
Bij gebrek aan afdoende alternatieven ofmogelijkheden om de wens van Zijpe te verbinden
met de wensen en belangen van de rest van de regio, moesten Gedeputeerde Staten een besluit
nemen. Daarom werd besloten een procedure ex artikel 8 van de Wet Algemene regels
herindeling (Wet Arhi) te starten.
Gedeputeerde Staten hebben inmiddels geconstateerd, dat het nieuwe kabinet in situaties dat
een gemeenIe weigert heringedeeld te worden, nadrukkelijk ook een rol voor de provincies
ziet. In het regeerakkoord staat hierover: 'De provincie heeft een actieve rol bij de oplossing
van bestuurlijke en financiële knelpunten.' Minister Donner heeft onlangs nog in het
Kamerdebat over de begroting aangegeven, dat ook de provincies en de vertegenwoordigende
organen in de provincie de bevolking vertegenwoordigen.
Op 13 juli 2010 hebben Gedeputeerde Staten het herindelingonLwerp vastgesteld. Dit ontwerp
heeft daarna lot half november ter inzage gelegen, waarbij een ieder de gelegenheid heeft
gehad zienswijzen op grond van de Wet Arhi in te dienen. Gedeputeerde Staten hebben de
ingediende zienswijzen meegewogen in hun eindoordeel over de herindeling Harenkarspel 
Schagen - Zij pe.
Dit herindelingadvies is voor een groot deel gebaseerd op het herindelingsontwerp.
Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten van Noord-Holland voor om de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te adviseren de bestuurlijke indeling in de Kop
van Noord-Holland voor wat betreft de westkant aan te passen in overeenstemming meI dit
hcrindclingsadvies. Uitgaande van normale besluitvormings- en wetgevingsprocedures kan
een fusie per 1 janu'ari 2013 een feit zijn.
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Leeswijzer
De hoofdstukken 2, 3 en 4 zijn vrijwel integraal overgenomen uit het herindelingsontwerp.1 In
hoofdstuk 3 zetten we uiteen wat de voorgeschiedenis is en gaan we nader in op het hierboven
korl geschetslc bestuurlijke dilemma en de aanleiding tot de huidige Arhi-procedure. Daarna
beoordelen we het voorstel tot een samenvoeging van Harenkarspel, Schagen en Zijpe aan de
hand van het beleid van het Rijk en de provincie op het terrein van de bestuurlijke organisatie.
Zo komen we tot een definitief voorstel voor deze gemeenten en daarmee ook voor de regio.
In hoofdstuk vijf gaan we in op de ingediende zienswijzen op het voorstel zoals verwoord in
het herindelingsontwerp d.d. 13 juli 2010. Op basis van deze afweging en beoordeling van de
zienswijzen volgt in paragraaf 5.3 een eindoordeel. Tot slot wordt in hoofdstuk 6 de
vervolgprocedure beschreven.

I

Er heef! een actualisatie plaatsgevonden en een enkele omissie is hersteld.
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2.

Beschrijving van de Kop van Noord-Holland

De Kop vall Noord·Holland (in het vervolg ook wel 'de Kop' genoemd) bestaat uit negen
gemeenten: Den Helder, Texel, Wieringermeer, Wieringen, Anna Paulowna, Niedorp,
Schagen, Zijpe en Harenkarspel. Deze regio ligt geografisch gezien in het noorden van de
provincie Noord-Holland. In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de regio Kop
van Noord-Holland. Het betreft een korte karakteristiek van de regio en een beschrijving van
de belangrijkste opgaven en vraagstukken waar de regio de komende jaren voor staal.

2.1

Korte karakteristiek

De negen gemeenten in de Kop van Noord-Holland hebben in totaal zo' n kleine 170.000
inwoners, verspreid over 52 kernen. Het gebied wordt aan drie zijden begrensd met water: de
Noordzee aan de westkant, de Waddenzee aan de noordkant en het Usselmeer aan de
oostkanl. Verder kenmerkt het gebied zich door een uitgestrekt platteland met polders en
waterwegen en een duinenrand met daarachter het strand. De grotere steden binnen de regio
zijn Den Helder (60.000 inwoners) en Schagen (bijna 19.000 inwoners). Voor het overige
bestaat de regio uit een lappendeken van minder grote en kleine kernen en buurtschappen. Het
eiland Texel vormt de afsluiting aan de noordkant van de regio.
In de grote kernen zijn de voorzieningen geconcentreerd, zoals winkels, scholen en
zorgvoorzieningen. Veel inwoners van de kleinere kernen hebben zorgen over de leefbaarheid
vanwege het verdwijnen van voorzieningen door te weinig draagvlak en het wegtrekken van
vooral jongeren. In de kleine kernen is echter wel vaak een groot sociaal kapitaal aanwezig;
het zijn meestal hechte gemeenschappen, waar bewoners actief betrokken zijn bij
gebeurtenissen in hun kern en er een sterke sociale samenhang is met een bloeiend
verenigingsleven. Veel kernen hebben dan ook een hele eigen identiteit en men vindt het
belangrijk deze te behouden.
De kop van Noord-Holland is een uitgestrekt gebied met een relatief lage
bevolkingsdichtheid, zeker in verhouding tot de nabijgelegen Randstad. Kwaliteiten van
wonen in de Kop worden dan ook vooral gevonden in:
Rust en ruimte (uitgestrektheid)
Het vele water (waterlopen, kustgebieden en meren)
De aanwezige natuur en het boerenlandschap (openheid)
De kleine hechte (historische) kernen (kleinschaligheid)
De agrarische sector is in de Kop duidelijk aanwezig. De rendementen in deze sector staan
onder druk. De concurrentie is groot en schaalvergroting onontkoombaar. Deze
ontwikkelingen zullen van invloed zijn op het landschap, het gebruik van de bestaande
agrarische bedrijven en het aantal agrariërs in de toekomst. Naast de agrarische sector is ook
de aanwezigheid van water een van de pijlers voor de economie van de regio. Water is
belangrijk voor toerisme en recreatie, maar uiteraard ook voor de maritieme sector.
De twee steden Schagen en Den Helder hebben een onderscheidende positie in de Kop. Met
name in Den Helder spelen "grote sladsproblemen" als omvangrijke
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herstructureringsprojecten, spanningen tussen autochtone en allochtone bevolkingsgroepen en
de ontwikkeling van een stadshart.
De economie in Den Helder steunt nog zwaar op de marineactiviteiten. Daarin is Den Helder
kwetsbaar. Bovendien is de bereikbaarheid belemmerend als het gaat om de ontwikkeling van
nieuwe economische activiteiten.
In Schagen spelen dergelijke zorgpunten een minder grote rol. Schagen ligt centraal in de
Kop, heeft een grote variatie aan werkgelegenheid en voorzieningen en daannee een
aantrekkende [unctie op inwoners en bedrijven in de Kop: vanuit de regio vestigen zich veel
mensen (vooral gezinnen en starters) in Schagen.
Ook Texel maakt deel uit van de Kop. De positie van het eiland binnen de regio is bijzonder,
omdat de ontwikkelingen op het eiland zich min ofmeer autonoom van het vasteland
voltrekken. Texel wil haar ontwikkelingsmogelijkheden primair richten op die mensen die op
het eiland wonen ofeconomisch verbonden zijn. Daarin zoekt Texel ook samenwerking met
de gemeenten op de overige Waddeneilanden.
De Kop valt nog niet in de "officiële" krimpregio's als Zeeuws-Vlaanderen, Oost-Groningen
en Zuid-Limburg, maar de voorziene bevolkingsontwikkeling is marginaal te noemen. In de
meeste van de negen gemeenten is tot 2015 sprake van een geringere verwachte groei dan het
verwachte landelijk gemiddelde. Ook is in de meeste gemeenten sprake van een sterkere
ontgroening (minder inwoners tot 19 jaar) dan het landelijk gemiddelde. Hetzelfde geldt voor
de afuame van de potentiële beroepsbevolking (20 -65 jaar). Daarentegen is er een sterkere
groei dan het landelijk gemiddelde van de bevolkingsgroep boven de 65 jaar.
2.2

Regionale opgaven en vraagstukken

De gemeenten in de Kop van Noord-Holland worden nu en in de toekomst geconfronteerd
met indringende bestuurlijke en maatschappelijke opgaven die van invloed zijn op de
gemeentelijke en regionale bestuurskracht. In deze paragraaf wordt een globale beschrijving
gegeven van de belangrijkste opgaven en vraagstukken waar de regio de komende jaren mee
geconfronteerd zal worden. Daarbij hebben we ons onder andere gebaseerd op het
bestuurskrachtonderzoek van Berenschot d.d. 24 februari 2010 2 • Dit onderzoek is gebaseerd
op nota's en rapporten die in regionaal verband dan wel vanuit de provincie zijn geschreven.
De regio staat voor een belangrijke woningbouwopgave in de periode 2010-2020. De
gemeenten willen een belangrijk deel van de nieuwe woningen (minstens 25-40%)
binnenstedelijk realiseren. Vanwege de leefbaarheid van kleine kernen willen de gemeenten
beperkt bouwen in landelijk gebied. Aandachtspunt is de stagnerende doorstroming, waardoor
vooral huishoudens met lage inkomens en starters steeds moeilijker toegang dreigen te krijgen
tot de woningmarkt. Door de concentratie van woningbouw in Den Helder, Schagen, Niedorp
en Harenkarspel zijn de uitbreidingsmogelijkheden bij relatiefkleine woonkernen beperkt. In
de regionale woonvisie 2005-2015 is ruimte opgenomen voor bijzondere woningbouw in
Zijpe.
De agrarische bedrij fsvoering komt in toenemende mate onder druk te staan. Om ruimtelijke
kwaJiteitte behouden is plattelandsvernieuwing en het zoeken naar passende functies voor
vrijkomende agrarische bebouwing van belang. Duurzame versterking van de agrarische
sector draagt direct bij aan een verbetering van de woonlwerkbalans.
Zie BijlBge I: "Als het schankbord verandert, verandert ook het spel- Eindrnpport
Besluurskrnehlonderzoek gemeente Zijpe en regio", Berenschot, 24 februnri 2010
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In dit verband past ook de aandacht voor windenergie. In de provinciale slrUctuurvisie
~
(zoekgebied grootschalige windmolenparken) heeft de Kop naast West-Friesland en de regio~
Alkmaar bij uitstek een rol in het realiseren van voldoende capaciteit van 430 MW in 2012 e~
een aanvullende capaciteit van 600 MW in de periode daarna. Onder grootschalige
Cl
windenergie wordt verstaan een regionale aanpak van windenergie. waarbij de windprojecteri'J
in het zoekgebied worden opgenomen in een integraal en regionaal windplan.
<0
De provincie en de gemeenten zijn een gezamenlijk proces gestart om te komen tot dit
"windplan". Daarbij wordt ingezet op herstructurering van de thans aanwezige windturbines:
deze vooral solitaire molens dienen te worden vervangen door landschappelijk beter ingepaste
lijnopstellingen. Hiennee wordt tevens het bestaande sociaal-economische beleid voor de
regio versterkt. Dit beleid is er op gericht om de kansen die de (offshore) windindustrie biedt.
te verzilveren. Om dit tot een succes te maken is ook een verbinding tussen veel partijen in de
regio noodzakelijk zoals de havens in het NZKG, Den Helder en Kooypunt, ECN, WMC en
Marine Academie.
Uitbreiding van bedrijventerreinen dient afgestemd te worden op de ontwikkeling van vraag
en aanbod. De ontwikkeling van de zeehaven Den Helder, de regionale binnenhavens
Kooypunt Zuid-Oost en Schagen is van belang voor de ontwikkeling van een duurzaam
energiecluster, waarin zowel onderzoek, onderwijs en ondernemerschap samengaan.
Ook kan de regio de krachten bundelen om de bereikbaarheid te verbeteren, zowel over de
weg, het spoor als het water. Hierdoor wordt de aantrekkingskracht van het gebied versterkt.
Op het terrein van recreatie en toerisme is het belangrijk dat geïnvesteerd wordt in een
kwaliteilsimpuls van de recreatie aan de Noordzee- en IJsselmeerkust. Hierbij kan gedacht
worden aan verbreding van het strand en de duinen, de ontwikkeling van de
binnenduinrandzone met passende woonvonnen, ontwikkeling van recreatie aan de
Ussehneerkust, recreatievoorzieningen en natuurontwikkeling, de aanleg van fiets- en
vóetpadennetwerken plus passantenplaatsen voor de recreatievaart en een verbeterde
ontsluiting van de kust vanuit het binnenland. Door samenwerking in de vonn van de Regio
VVV en de bedrijfsregio kan gewerkt worden aan imagoversterking en promotie van het
gebied.
Op sociaal en maatschappelijk terrein speelt het ontwikkelen van Den Helder als complete
stad met regionale centrumfuncties. Andere aandachtspunten zijn de concentratie van
voorzieningen in de stedelijke gebieden Den Helder, Hoorn en Alkmaar, het verbeteren van
de leelbaarheid in de dorpen, het aantrekkelijk maken van de dorpscentra, het leefbaar en
vitaal houden van het platteland en de instandhouding en versterking van de landschappelijke
waarden.
Op het terrein van cultuur wil de regio inzetten op het verbreden van de bekendheid van
cultuurhistorische hoogtepunten en de bruikbaarheid daarvan, zodat het aanbod aan
toeristisch-recreatieve voorzieningen toeneemt en een impuls gegeven wordt aan de regionale
economie en cultuurbehoud.
Het is belangrijk dat de kwaliteit van wonen in de dorpen bij een stagnerende bevolkingsgroei
overeind blijft. Er dient ook een adequaat antwoord te worden gevonden op de zorg die een
toename van hel aantal ouderen vraagt. De leefbaarheid van het gebied voor een breed
samengestelde bevolking dient centraal te staan. Daarnaast kent de regio kwetsbaarheden in
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de economische structuur, zoals de werkgelegenheid bij de krijgsmacht. Vanuit de regio c.q.
sterkere gemeenten zullen antwoorden geformuleerd moeten worden.
Inmiddels is er overeenstemming in de regio over de versterking van de economische
structuur door middel van de zogenaamde clusterbenadering. De kracht van deze
clusterbenadering is het bovenregionale perspectief met als basis bestaande strategische
agenda's en bestaande economische structuren.
De clusterbenadering bevat vijf inhoudelijke clusters:
cluster agribusiness
medisch cluster
marien, maritiem en offshore cluster
(duurzame) energie
vrije tijdseconomie
In alle clusters spelen drie thema's: arbeidsmarkt en onderwijs, kennis en innovatie en
duurzaamheid. Omdat deze thema's in alle clusters van belang zijn kunnen zij tevens de
clusters verbinden.
Het verschijnen van het advies Krimp ofniet, door de heren Deetman en Mans, heeft de
lopende ontwikkelingen in Noord-Holland Noord een extra impuls gegeven. In het advies
wordt aandacht geschonken aan de noodzaak van de regionale samenwerking voor de groei op
eigen kracht en kwaliteit van de regio.
2.3

Concluderend

Bovenstaand beschouwend kan geconstateerd worden dat de Kop van Noord-Holland een
groot aantal gemeentegrensoverschrijdende opgaven kent: de bereikbaarheid, de
bouwopgaven, het aantrekkelijk houden van de regio voor bedrijfsleven en jonge
doelgroepen, het optimaal benutten van alle kansen op het gebied van recreatie en toerisme,
en bij dit alles zorgen voor het behouden van ruimtelijke kwaliteit.

3.

Waarom een provinciale Arhi-procedure?

De discussie over de bestuurlijke toekomst van de regio loopt al sinds de jaren negentig van
de vorige eeuw. De huidige negen gemeenten van de Kop zijn in 1990, toen er voor het laatst
sprake was van een herindeling in deze regio, tot stand gekomen. In dit hoofdstuk worden de
ontwikkelingen beschreven van de discussie over de bestuurskracht in de regio. Vervolgens
zetten we uiteen tot wat voor bestuurlijk dilemma deze ontwikkelingen hebben geleid en
waarom de provincie uiteindelijk een provinciale Arhi-procedure is gestart.
3.1

Voorgaande ontwikkelingen

Gewest Kop van Noord-Holland
De discussie over de bestuurlijke toekomst van de regio leidde ertoe dat de negen gemeenten
in de Kop de gemeenschappelijke regeling Gewest Kop van Noord-Holland in het leven
hebben geroepen om taken op zich te nemen, die de gemeenten op eigen kracht niet konden of
wilden uitvoeren, zoals afvalinzameling, milieutaken, leerplichtzaken, jeugdbeleid, GGD,
ambulance en brandweer. Door veranderende inzichten en schaalvergroting zijn onderdelen
van het Gewest (brandweer, ambulancedienst, GGD) zelfstandig geworden of gefuseerd tot
een hoger schaalniveau dan de Kop van Noord-Holland. De deelnemende gemeenten waren
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vervolgens in meerderheid van mening dat het Gewest Kop van Noord-Holland dusdanig w~
uitgehold, dat werd besloten voor de resterende taken een andere organisatievonn te kiezen....
Het Gewest Kop van Noord-Holland is op 6 juli 2006 door de negen deelnemende gemeente~
opgeheven.
(J
Cl

Onderzoeken mogelijkheden intensieve, niet vrijblijvende samenwerking
~
Bij de negen gemeenten bleef de behoefte aan samenwerking bestaan. Een vijftal gemeenten
binnen de Kop (Anna Paulowna, Harenkarspel, Niedorp, Schagen en Zijpe) besloot onderzoek
Ie doen naar de mogelijkheden voor intensieve, niet-vrijblijvende samenwerking tussen de
ambtelijke organisaties. Daarbij stond hel SETA-model (Samen En Toch Apart) van prof.
A.F.A. Korsten e.a. centraal. De gedachtegang daarbij was dat de vij f deelnemende
gemeenten autonoom bleven in bestuur, maar het ambtelijk apparaat zouden delen.
In 2006 besloten Niedorp en Harenkarspel zich naar aanleiding van een O-meting alsnog uit
dit proces terug te trekken. De colleges van de gemeenten Anna Paulowna, Schagen en Zijpe
spraken zich in eerste instantie op 30 mei 2006 wél uit voor het vonnen van een ambtelijk
facilitair bedrijfop basis van het SETA-model. Echter, uiteindelijk vond een meerderheid van
de Schager gemeenteraad dat alleen ambtelijke schaalvergroting een te complexe situatie zou
creëren (één organisatie ten dienste van drie autonome gemeentebesturen) en koos men toch
voor zowel een ambtelijke als een bestuurlijke fusie. Ook in andere gemeenten waren
dergelijke geluiden te horen.
Andere geluiden kwamen van voorstanders van een fusie van de zeven gemeenten (met
uitzondering van Den Helder en Texel). Het werd echter als onrealistisch gezien om zeven
gemeenten in één keer te laten fuseren. Vooral echter zou met zo'n enonne gemeente de
machtsverdeling in (het noordelijk deel van) Noord-Holland totaal uit balans zijn.
In mei 2008 spraken de gemeenteraden van Niedorp en Wieringenneer afzonderlijk van
elkaar de intentie uit voor een vrijwillige gemeentelijke herindeling. Beide gemeenteraden
gaven hun colleges de opdracht om mogelijkheden voor het uitbesteden van werkzaamheden
en/of fusie met buurgemeenten te onderzoeken.
Bestuursconferentie
In feite liepen de diverse discussies in de verschillende gemeenten over de bestuurlijke
toekomst van het gebied niet gelijk op. Initiatieven en ideeën buitelden over elkaar heen en er
waren tempoverschillen te constateren: zo wilden Niedorp en Wieringenneer vrijwillig een
herindeling realiseren per 1 januari 2011, Zijpe niet eerder dan I januari 2012 en een
gemeente als Wieringen wenste zich helemaal niet aan een tijdsschema te verbinden. GS
hebben daarom besloten een bijeenkomst te organiseren met alle gemeenten in de Kop.
Tijdens deze bijeenkomst op 1I juni 2008 is de vraag neergelegd wat cr in de regio zou
moeten gebeuren. Hierbij is ook de optie van fusie expliciet benoemd. Na deze bijeenkomst
hebben GS op 24 juni 2008 besloten een brief te sturen naar alle gemeenten in de Kop, waarin
is aangeboden de discussie over de bestuurlijke toekomst van de regio te faciliteren middels
het instellen van een ambtelijke werkgroep, die kansen en opgaven voor de regio zou
inventariseren en op basis daarvan enkele modellen zou voorstellen. HieJlTlee wilden GS
voorkomen dat her en der initiatieven voor fusie zouden komen zonder dat sprake was van
een weloverwogen keuze gezien de regionale context. Uit de reacties van de gemeenten bleek
echter dat voor de voorgestelde ambtelijke werkgroep onvoldoende draagvlak was.
Vervolgens hebben GS in een brief d.d. 28 oktober 2008 uitgangspunten gefonnu leerd
richting de gemeenten om op die manier enige inkadering en structuur te geven aan de diverse
gesprekken in de regio. Deze uitgangspunten waren een uitwerking van het landelijke
beleidskader herindelingen, met daarbij twee specifiek door Gedeputeerde Staten
gefonnuleerde aanvullingen op dcze uitgangspunten:

II

"De Kop van Noord-Holland wordt geconfronteerd met een aantal regionale opgaven. GS
achten het wenselijk dat 'Jocatiebonden regionale opgaven' in de nieuwe bestuurlijke indeling
binnen de grenzen van één gemeente liggen. De betreffende gemeente is dan de trekkende
partij en haar realisatievermogen wordt daarmee vergroot." [.... J "Gedeputeerde Staten achten
het noodzakelijk dat in de Kop van Noord-Holland tenminste twee gemeenten overblijven,
waarbij een zelfstandig Texel niet één van die twee is. Een fusie van acht ofmeer gemeenten
is om verschillende redenen onwenselijk. De belangrijkste is dat het regionale evenwicht sterk
verandert. "J
Aanstelling infomlateur
De negen gemeenteraden gaven eind 2008 aan een informateur te willen aanstellen. De heer
Schoof, oud-burgemeester van de gemeente Alphen aan den Rijn, werd door de gemeenten
gekozen als informateur. Formeel waren Gedeputeerde Staten opdrachtgever van de heer
Schoof, waarbij echter de opdracht aan en de keuze voor de informateur aan de
gemeenteraden was. Alle betrokken gemeenteraden hebben hiertoe uit zichzelf twee
vertegenwoordigers benoemd, die enkele malen gezamenlijk bij elkaar zijn gekomen, waarna
plenair in de raden besluitvorming heeft plaatsgevonden. Als opdracht werd door de
gemeenteraden geformuleerd:

Het doen van een verkenning naar de mogelijkheden van bestuurlijke samenwerking inclusief
herindelen. die zullen leiden tot een duuname vergroting van de bestuurskracht.
De informateur sprak met de negen gemeenten, de Kamer van Koophandel, de
Ontwikkelmaatschappij Noord-Holland Noord en vertegenwoordigers van de LTO en schetste
daarna het volgende beeld:
Grote mate van overeenstemming over de noodzaak van fusies;
Overeenstemming is haalbaar tussen de negen gemeenten over het tijdpad;
Overeenstemming is haalbaar over de vorm van fusies (wie met wie); en
Inhoudelijk ligt een wenkend perspectief voor 2012 binnen handbereik.
De informateur schreef dat bovenstaande ook uitgevoerd kan worden, afhankelijk van de mate
waarin gemeenten zich daadwerkelijk voor vergroting van de bestuurskracht zouden gaan
inzeilen: "Succes is verzekerd als raden en colleges zich samen in een gemeenschappelijk
proces willen begeven, het regionale belang voorop willen stellen en de lokale afWegingen
plaatsen in het perspectief van een succesvol fusieproces."
Als eindresultaat zou per I januari 2012 het volgende bereikt moeten kunnen zijn:
Een sterke Kopregio als samenwerkingsverband van
minder, maar sterkere gemeenten die met hun fusiepartners
een heldere lokale visie hebben op de nieuwe gemeente cn op basis waarvan
een regionaal actieplan voor de gezamenlijke prioriteiten is vastgesteld.
Naar aanleiding van de gesprekken kwamen er drie ordeningsprincipes naar voren waaraan
herindelingen in de Kop aan moesten voldoen:
I. Een schaalgrootte tussen de 40.000 a 80.000 inwoners (2,3 of 4 gemeenten);
2. Een zekere gelijkwaardigheid in omvang; en
3. Een functionele ordening
Zie bijlage IJ: Brief van Gedeputeerde Stalen van Noord-Holland aan de negen gemeenten in de Kop,
d.d. 28 oktober 2008
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Via deze ordeningsprincipes kwam de informateur ten slotte uit bij drie varianten voor het Q
herindelen van de gemeenten in de Kop:
Q
Variant OostJ Wcst 1: Aan de oostkant de gemeenten Wieringermeer, Wieringen,
~
Niedorp, Anna Paulowna (47.000 inwoners) en aan de westkant de gemeenten
'"
Schagen, Zijpe, Harenkarspel (45.000 inwoners). Texel en Den Helder blijven
zelfstandig.
Variant Oost! West 2: Aan de oostkant de gemeenten Wieringermeer, Wieringen,
Niedorp (33.000 inwoners) en aan de westkant Schagen, Zijpe, Harenkarspel, Anna
Paulowna (59.000 inwoners). Texel en Den Helder blijven zelfstandig.
Boven/ Onder: Aan de bovenkant Anna Paulowna, Wieringen, Wieringermeer (35.000
inwoners) en aan de onderkant Zijpe, Schagen, Harenkarspel, Niedorp (57.000
inwoners). Texel en Den Helder blijven zelfstandig.
Variant OostJ West 1 voldoet het meest aan de bindingseisen (ordeningsprincipes) optimale
schaalgrootte, gelijkwaardigheid en funclionaliteiten. Deze variant vindt de heer Schoof het
meest kansrijk en wordt daarom door hem aanbevolen"
Het rapport van de informateur van februari/ maart 2009 is vervolgens naar alle
gemeerlteraden gestuurd. De drie gemeenteraden van Schagen, Harenkarspel en Zijpe
stemden in april 2009 in meerderheid in met de aanbevelingen van de informateur. De
gemeerlteraad van Zijpe verbond echter als voorwaarde dat een raadplegend referendum zou
worden gehouden onder de inwoners van Zijpe. Dat vond op 4 juni 2009 plaats.
De vraag die werd voorgelegd was ofmen al dan niel wilde herindelen. De opkomst was 46%
en het merendeel (63%) stemde voor behoud van zelfstandigheid. Vervolgens is de
voorgestelde fusie op 30 juni 2009 alsnog afgewezen door de meerderheid van de raad. De
raden van Harenkarspel en Schagen hebben het voorstel van informateur Schoof eind juni
2009 wel vastgesteld.
Vóor de overige zes gemeenten in de Kop geldt dat alleen Den Helder en Wieringen
bedenkingen hadden. Aanvankelijk stemden dus zeven van de negen gemeenten in met de
aanbevelingen van de informateur, maar door het referendum is de gemeenteraad van Zijpe
alsnog van gedachten veranderd. De raad van Zijpe had in het verleden echter twee keer
uitgesproken onvoldoende beslUurskrachtig te zijn.
De raad onderschreef tevens het advies van de informateur, dat er unaniem draagvlak was
voor het gezamenlijk ingaan van een fusieproces, maar wilde na het referendum liever de
mogelijkheden onderzoeken voor intensieve samenwerking met Harenkarspel en Schagen om
de bestuurskracht te behouden c.q. te versterken.
3.2

Bestuurlijk dilemma in de regio

Naar aanleiding van het advies van de infornlateur en de reacties van de negen gemeenten,
hebben GS zich beraden. GS constateerden dat het geadviseerde beleid van de infonnateur
paste binnen dc randvoorwaarden die wij eerder hadden vastgesteld. 5 Een eerste toetsing aan
de door het Rijk gestelde criteria voor gemeentelijke herindelingen van het advies van Schoof
leverde ook een overwegend positief oordeel op. Daarnaast hebben GS geconstateerd, dat het
geadviseerde eindbeeld het breedste draagvlak had van alle varianten die in de discussie ter
tafel zijn gebracht. Daarom hebben GS dit eindbeeld als leidraad bij verdere acties onzerzijds
Zie Bijlage 111: Rapport "De Kop sleekt de koppen bij elkaar", dhr. Seboof, Maart! april 2009
Zie Bijlage 11: De briervan Gedepureerde Staten van Noord-Holland aan de negen gemeenten, d.d. 28
oktober 2008.
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in dit proces genomen. Dat betekende niet dat GS niet open staan voor alternatieven, maar
wel dat voor GS alleen alternatieven bespreekbaar waren die een minstens zo grote
bestuurskrachtversterking zouden genereren voor de regio en een breder draagvlak zouden
hebben.
Gezien de reacties van de gemeenten en de impasse die was ontstaan door de gewijzigde
mening van de gemeenteraad van Zijpe, hebben GS een aantal stappen gezet om in het belang
van de hele regio vooruitgang te boeken.
Gesprek met Den Helder
Op I oktober 2009 heeft gedeputeerde Heller gesproken met de fractievoorzitters uit de raad
van Den Helder over het voorstel van de informateur om de bestuurskracht van Den Helder te
versterken door cen stevige regionale samenwerking, waarin Den Helder het voor touw zou
nemen als de fusies in de Kop zouden zijn afgerond. Daarbij gaf de gedeputeerde aan, dat de
provincie geen ruimte had om andere gemeenten te dwingen om met Den Helder te fuseren.
Overigens werd vanuit de gemeenteraad van Den Helder desgevraagd aangegeven, dat fusie
voor de bestuurskracht van Den Helder niet noodzakelijk is.
GS hebben aangegeven het belangrijk te vinden, dat Den Helder een trekkende rol in de regio
vervult. De twee fusies aan de zuidkant van Den Helder maken het ook makkelijker voor Den
Helder om deze rol in te vullen. Daarnaast heeft Den Helder te maken met o.a.
grotestadsproblemen die niet middels een herindeling of een vergroting van het grondgebied
van de gemeente zijn op te lossen.
Als provincie zijn wij betrokken in het vÎnden van een oplossing. Wij dragen daar ook
fmancieel aan bij. Provinciale Staten hebben o.a. 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor
stadsvernieuwing. Een ander recent voorbeeld is de intentieovereenkomst voor de regionale
ontwikkeling van de havens in de Kop van Noord-Holland dÎe de gemeenten Den Helder,
Anna Paulowna, Texel, Wieringen, Zijpe en de provincie Noord-Holland hebben gesloten.
Gesprek Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer (de oostvariant)
Anna Paulowna, Niedorp en Wieringermeer zaten op dezelfde lijn, maar Wieringen had nog
geen definitief besluit genomen over het rapport van Schoof. Dat had het risico in zich dat de
door informateur Schoof genoemde termijn van I januari 2012 niet gebaald zou gaan worden,
Wij achtten het daarom redelijk om Wieringen te vragen uiterlijk I oktober 2009 definitief
aan te geven ofzij wel of niet wilde instemmen met Anna Paulowna, Niedorp en
Wieringermeer. Vervolgens kwam er sneUleid bij de gemeenten aan de oostkant. Op 10
september 2009 adviseerde de commissie Algemene zaken van de gemeente Wieringen
positief over de oostvariant. Daarna stelden de raden van de gemeenten Anna Paulowna,
Niedorp, Wieringen en Wieringermeer op 29 september 2009 in een gezamenlijke
vergadering in Den Oever een herindelingsontwerp vast. Er was sprake van unanieme
besluitvornling in twee van de vier raden. Alleen in de raden van Niedorp en Anna Paulowna
werd met één stern tegen ingestemd met het voornemen tot fusie. Momenteel ligt het
herindelingsadvies voor deze vier gemeenten bij de minister van Binnenlandse Zaken.
Gesprek Harenkarspel. Zijpe en Schagen (de westvariant)
De gemeenteraden van Harenkarspel en Schagen hadden GS medio 2009 gevraagd bet
initiatief te nemen om de ontstane impasse tussen hen en Zijpe te doorbreken, GS wilden van
Zijpe horen op welke wijze zij haar bestuurskracht wilde versterken, omdat Zijpe de noodzaak
voor het versterken van haar bestuurskracht meermaals had aangegeven. Daarnaast had het
niet kiezen voor herindeling de kwetsbaarheden in de bestuurskracht van Zijpe en de regio
niet opgeheven. Op basis van een eerste ronde gesprekken wilden GS bekijken welke
vervolgstappen noodzakelijk waren en of het noodzakelijk was daarin ook andere gemeenten
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te betrekken. Wensen en belangen van individuele gemeenten wilden GS afwegen tegen heil
regionaal belang. Het door de informateur geadviseerde eindbeeld bood daarbij een
I-"
afwegingskader. Gedeputeerde Heller heeft met de drie gemeenteraden gesproken over de ~
impasse en hen gevraagd welke mogelijkheden zij zagen voor bestuurskrachtversterking van
de drie gemeenten. Uit brieven van de drie gemeenten bleek vervolgens, dat er een duidelijlèl
verschil in standpunten tussen de drie gemeenten bestaat. Alle drie voelen de noodzaak o~
hun bestuurskracht te versterken, maar Zijpe wil dat doen middels samenwerking, terwijl de
andere twee dit als onvoldoende beoordeelden.
3.3

Start Arhi-procedurc

Naar aanleiding van bovenstaande hebben GS medio oktober 2009 geconstateerd, dat er een
knoop doorgehakt moest worden. Alle gesprekken hadden namelijk niet geleid tot meer
gedragen en duurzame alternatieven dan de voorstellen van informateur Schoof om de
bestuurskracht in de regio te versterken. Bij gebrek aan afdoende alternatieven of
mogelijkheden om de wens van Zijpe te verbinden met de wensen en belangen van de rest van
de regio, besloten Gedeputeerde Staten op 13 oktober 2009 een Arhi-procedure te starten. Dit
is een procedure op initiatief van de provincie, waarbij onderzocht wordt of een fusie tussen
de gemeenten haalbaar is. Als zich ook tijdens deze procedure geen alternatieven zouden
voordoen, zouden Gedeputeerde Staten uiteindelijk een keuze maken voor fusie of
samenwerking.
In het kader van de Arhi-proeedure zijn vervolgens met alle drie betrokken gemeenteraden
opnieuw gesprekken gevoerd. Op II november 2009 met Harenkarspel, op 17 november met
de gemeente Schagen en op 28 oktober met de gemeente Zijpe. 6
Gedeputeerde Heller heeft zowel in Harenkarspel als in Schagen expliciet gevraagd ofmen
nog steeds van mening was dat fusie noodzakelijk was en de door Zijpe geprefereerde
samenwerking onvoldoende soelaas bood voor de door allen geconstateerde noodzaak tot
vergroting van bestuurskracht. Beide raden gaven daarbij aan dat samenwerking tussen
gemeenten in de Kop in het verleden al vaker was geprobeerd, maar dat zij beide stellig van
mening waren dat dit geen afdoende en structurele oplossing biedt voor het versterken van de
bestuurskracht.

De gemeenteraad van Zijpe was sinds het referendum niet langer overtuigd van de noodzaak
lol fusie. Men was van mening dat samenwerking voldoende mogelijkheden bood om
eventuele bestuurskrachtproblemen op te lossen. Bovendien stelde een raadsmeerderheid
(PvdA, VVD en de Burger Kies Vereniging (BKV» nu dat de provincie eventuele
bestuurskrachtproblemen van Zijpe diende aan te tonen. Gedeputeerde Heller heeft daarop
een handreiking aan Zijpe gedaan en voorgesteld een extern onderzoek Ie laten plaatsvinden
naar de duurzame bestuurskracht van de gemeente Zijpe, alsmede de kosten daarvan, tevens
bezien in breder regionaal verband.
Hierbij is door gedeputeerde Heller met de raad van Zijpe de afspraak gemaakt dat als uit dit
onderzoek zou blijken dat er een reëel alternatief voor fusie was dat de bestuurskracht van
zowel Zijpe als de regio als geheel zou verbeteren, GS de Arhi-procedure zouden staken, waar
tegenover de raad van Zijpe haar standpunt zou heroverwegen als uit het onderzoek zou
blijken dat er geen dergelijk alternatief was.
In de brief van GS aan de gemeenteraad van Zijpe van 3 november 2009 werd hierover het
volgende gesteld:

Zie Bijl.gen IV, Ven VI voor de gespreksversl.gen.
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"Gedeputeerde Staten moeten afwegen of het regionale belang van een fusie van
Harenkarspel, Schagen en Zijpe opweegt tegen het tegen haar wil betrekken van Zijpe in die
fusie. Indien Gedeputeerde Staten afwegen dat dat het geval is, zullen Gedeputeerde Staten
een herindelingsontwerp opstellen, indien zij afwegen dat dat niet het geval is, zullen zij de
procedure ex art. 8 Wel arhi beëindigen." Voor een zorgvuldige afweging hiervan is met de
gemeente Zijpe afgesproken om het onderzoek te richten op de volgende twee vragen:
I. Is een zelfstandig Zijpe, al dan niet met samenwerkingsconstructies, duurzaam
voldoende beslllUrkrachtig?
2. Kan er in regionaal verband voldoende bestuurskrachtversterking worden gerealiseerd,
indien Zijpe zelfstandig blijft?
[n diezelfde brief zijn een aantal procesafspraken gemaakt tussen Gedeputeerde Staten en de
gemeenteraad van Zijpe, waaronder twee afspraken over het vervolg op de conclusies van het
rapport:
I. Binnen twee maanden na het opleveren van het onderzoeksrapport neemt de
gemeenteraad van Zijpe een bestuurlijk standpunt in over het rapport.
2. Indien het onderzoeksrapport tot de conclusie leidt dat Zijpe niet duurzaam zelfstandig
kan blijven enlof er noemenswaardige nadelige affecten zijn voor de regio, zullen
Gedeputeerde Staten Zijpe blijven betrekken in de gestarte procedure ex art. 8 Wet
arhi.

3.4

Bestuurskrachtonderzoek Zijpe

De raad stemde in december 2009 in met dit voorstel en bureau Berenschot werd door de
gemeente Zijpe uitgekozen om het onderzoek te doen. De begeleiding van het onderzoek
werd gedaan vanuit een commissie bestaande uit de gemeentesecretarissen van Schagen,
Harenkarspel en Zijpe en een ambtelijk vertegenwoordiger van de provincie Noord-Holland.
De onderzoeksvraag richtte zich niet alleen op de bestuurskracht van Zijpe en de gevolgen
daarvan voor de bestuurlijke toekomst van Zijpe, maar ook op de varianten voor de
bestuurlijke toekomst van de regio Harenkarspel, Zijpe, Schagen en de gevolgen daarvan voor
de bestuurskrachtversterking van de hele Kop van Noord-Holland. De gedachte was dat op
basis hiervan GS gefundeerd zou kunnen afwegen of Zijpe tegen haar zin bij de herindeling
betrokken behoort te worden.
In het rapport werd geconcludeerd dat de gemeente Zijpe voldoende in staat is om haar
uitvoerende enlof lokale taken te vervullen. Met uitvoerende enlof lokale taken werd gedoeld
op taken die zich afspelen op Zijpese schaal en direct betrekking hebben op de Zijpese
samenleving, zoals welzijnsbeleid, evenementenbeleid, cultuurbeleid, etc.
Echter, de conclusie van Berenschot was dat Zijpe op dit moment onvoldoende in staat is om
grotere, meer complexe en bovenlokale opgaven die van strategisch belang zijn en impact
hebben op de hele regio, uit te voeren. Het gaat dan om taken als de kustversterking, de
ontwikkeling van Petten aan Zee, de uitvocring van het project Veelkleurig Landschap, de
waterbergingsopgave in combinatie met natuur, recreatie en economie, het behoud van de
ondcrzoekslocatic Petten, de promotie van de regio ten behoeve van economie en toerisme, de
ontsluiting van de regio, de realisatie van de woningbouwopgave t'Zand en de realisatie van
nieuwe voorzieningen (zoals schoolgebouwen) in de kernen.
De resultaten van het onderzoek werden door de meerderheid van de gemeenteraad van Zijpe
niet geaccepteerd. Men bestreed de kwaliteit, zorgvuldigheid en volledigheid van het rapport.
In een openbare bijeenkomst van de gemeenteraad op 19 april 2010 werd door de raad in
eerste instantie met bureau Berenschot gesproken over het rapport. Vervolgens werd met de
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gedeputeerde gesproken. Deze heeft in dit overleg aangegeven de kritiek van de raad op de 0
werkwijze van de onderzoekers en op het rapport zelf niette delen en geen reden te hebben I-"
om aan de kwaliteit van het door Berenschot uitgevoerde onderzoek te twijfelen. De gemeent6
Zijpe heeft GS toch middels een brief gevraagd bij haar besluitvorming het rapport van
0
Berenschot buiten beschouwing te laten. 7
0
t.J

A

De gemeenten Harenkarspel en Schagen schreven over de bestuurskrachtmeting op 21
respectievelijk 27 april20JO aan GS het volgende:

"Het eindrapport bestuurskrachtonderzoek gemeente Zijpe en regio, waaraan wij van harte
hebben meegewerkt, biedt een goede basis om verder te praten over de toekomst van
Schagen, Harenkarspel en Zijpe. Uw college heeft uitgesproken dat nu ook het moment is
aangebroken om woorden in daden om te zetten en via een zorgvuldig ingericht
herindelingsproces over enkele jaren tot een nieuwe robuuste- en bestuurskrachtige gemeente
te komen." [.....]
"Daarbij is het echter noodzakelijk dat zo spoedig mogelijk een nieuw evenwicht in de regio
Kop van Noord-Holland ontstaat. Het kan overigens niet zo zijn dat het individuele belang
van een gemeente prevaleert boven de andere in het geding zijnde en na te streven doelen van
andere gemeenten. Ook de regio Kop van Noord-Holland zal er profijt van hebben dat over
enkele jaren in een samenwerking van grotere (regio) gemeenten doeitreITender en
doelmatiger gewerkt kan worden aan het oplossen van problemen in de regio.
Gezien het voorgaande blijven wij een fervent voorstander van een fusie van Harenkarspel,
Schagen en Zijpe om zo spoedig mogelijk een nieuwe krachtige gemeente maar tenminste per
I januari 2013 te vormen en verweken u daarvoor een herindelingsontwerp vastte stellen".8
3.5

Concluderend

De.provincie heeft. via een zorgvuldig proces geprobeerd de discussie over de bestuurlijke
toekomst van de regio Kop van Noord-Holland verder te brengen, met als beoogd resultaat
gedragen en duurzame maatregelen ter versterking van de bestuurskracht in de regio en van
de regio als geheel. Na een aantal gestrande samenwerkingsverbanden werd een informateur
aangesteld, zijn nadere gesprekken gevoerd naar aanleiding van het rapport van de
informateur, en bleek vervolgens dat er een impasse ontstond door de veranderde opstelling
van dc gemeenteraad van Zijpe. Gedeputeerde Staten besloten daarom op 13 oktober 2009
een Arhi-procedure te starten, waarop gedeputeerde Heller cen handreiking heeft gedaan aan
de raad van Zijpe middels een bestuurskrachtonderzoek. Mede ook gezien de
procesafspraken, zouls beschreven in paragraaf 3, hebben Gedeputeerde Staten thans besloten
om Zijpe te blijven betrekken in de gestarte Arhi-procedure.

4.

Op weg naar standpuntbepaling

In dit hoofdstuk wordt de samenvoeging van Harenkarspel, Schagen en Zijpe getoetst aan het
Beleidskader gemeentelijke herindeling. Dit leidt uiteindelijk tot een voorstel voor de
versterking van de bestuurskracht in de regio en met dit ontwerp specifiek voor de gemeenten
Schagen, Harenkarspel en Zijpe.

7

Zie bijlage VII: Briefvan de gemeenle Zijpe aan Gedeputeerde Stalen, d.d. 11 mei 2010
Zie Bijlage VIII en IX voor de brieven van de gemeenlen Harenkarspel en Schagen aan Gedeputeerde
Stalen, april 20 I0
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4.1

Toetsing aan beleidskader gemeentelijke berin deling

Draagvlak
Bij dit criterium wordt onderscheid gemaakt tussen bestuurlijk draagvlak, maatschappelijk
draagvlak en regionaal draagvlak. In het vernieuwde beleidskader is vastgelegd dat draagvlak
een centraal begrip is bij gemeentelijke herindeling. Het streven dient gericht te zijn op het
bereiken van een zo groot mogelijk draagvlak voor een herindelingsvoorstel. Draagvlak
betekent echter niet automatisch unanimiteit in standpunt. Een oplossing die niet door alle
betrokken partijen wordt gedragen, kan alleen dan worden gekozen als daaraan een zeer
zorgvuldig proces vooraf is gegaan.
Wanneer een herindeling op initiatief van de provincie gebeurt, zoals in dit
herindelingsadvies, is er geen sprake van unanimiteit in bestuurlijk draagvlak. In het
herindelingskader is vastgelegd dat de provincie in zo'n geval een eigenstandige
verantwoordelijkheid heeft. Het is aan de provincie om te beoordelen ofkan worden volstaan
met "voldoende" draagvlak. Minister Donner heeft deze lijn onlangs bevestigd bij de
behandeling van de begroting Binnenlandse Zaken
In de situatie van Schagen, Harenkarspel en Zijpe is er naar ons oordeel sprake van voldoende
bestuurlijk draagvlak. Daarbij nemen wij ook in beschouwing, dat voordat er sprake was van
een referendum, de overgrote meerderheid van de gemeenteraad van Zijpe voorstander was
van fusie en dit expliciet noodzakelijk achtte voor versterking van de bestuurskracht.
Ten aanzien van maatschappelijk draagvlak geldt als uitgangspunt dat de gemeenten zelf
verantwoordelijk zijn voor de wijze waarop de inwoners bij het herindelingsproces worden
betrokken. Deze stelling is inherent aan de representatieve democratie. Wel dient in het
herindelingsadvies (-ontwerp) aangegeven te worden op welke wijze de inwoners en
maatschappelijke organisaties bij het herindelingsproces betrokken zijn.
Minister Donner heeft in het debat over de begroting ook aangegeven, dat het niet
noodzakelijk is dat de bevolking via bijvoorbeeld een referendum instemt met een fusie.
In het kader van dit herindelingsadvies wordt hieronder per gemeente kort aangegeven welke
specifieke, op inwonerslinstellingen gerichte, activiteiten tot nu toe zijn ondernomen in het
voortraject.
Harenkarspel:
De inwoners van de gemeente zijn middels een huis-aan-huis folder uitgenodigd voor een
tweetal discussieavonden op II februari (Waarland) en 12 februari 2009 (Warmenhuizen). In
totaal 125 inwoners hebben de bijeenkomsten bezocht en er heeft nog een zevental inwoners
via de mail gereageerd. Daarnaast hebben ook verschillende politieke partijen op hun
ledenvergaderingen over dit onderwerp gesproken.
Sc/zagen:
Vanuit de politieke partijen is in september 2008 gestart met het betrekken van burgers bij het
onderwerp herindeling. Ook in de ledenvergaderingen is het onderwerp ruimschoots aan de
orde gesteld. Begin april 2009 is een huis-aan-huis brochure verspreid waarin naast algemene
informatie over het herindelingsproces, ook de standpunten van de verschillende raadsfracties
zijn opgenomen. Tevens werden inwoners, organisaties en bedrijven uitgenodigd voor een
tweetal bijeenkomsten op 16 en 22 april 2009. De totale opkomst bedroeg 51 personen
(exclusiefraads- en commissieleden).
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Zijpe:
~
Na de verzending van een huis-aan-huis brochure eind 2008, heeft in de periode halfjanuari "'"
tot half februari 2009 een viertal bijeenkomsten in de vier grootste dorpskernen
0
plaatsgevonden. De totale opkomst van de vier avonden bedroeg 177 (115) personen (tussen 0
haakjes: exclusief raads- en commissieleden). De aanwezigen konden middels stemkastjes ~
hun mening kenbaar maken over een aantal stellingen. Door de politieke partijen zijn op 12 ""
mei (BKV) en 25 mei 2009 (CDAlVVD/PvdAINatuurlijk Zijpe) discussieavonden
georganiseerd over de voorgenomen herindeling.
Daarnaast heeft de raad van Zijpe in meerderheid besloten om het voorgenomen besluit tot het
fuseren met een of meerdere gemeenten via een raadplegend referendum voor te leggen aan
de kiesgerechtigde inwoners van de gemeente. De twee coalitiefracties, die een meerderheid
in de raad hebben, hebben zich op voorhand verbonden aan de uitkomst van dit referendum,
mits de opkomst minimaal 40% is. Het referendum heeft plaatsgevonden op 4 juni 2009,
tegelijkertijd met de verkiezingen voor het Europees Parlement. Bij een opkomst van ruim
45% is door 63% van de kiezers aangegeven voorkeur te hebben voor behoud van
zelfstandigheid.
Regionaal draagvlak heeft betrekking op omliggende of naburige gemeenten. Deze dienen in
staat te worden gesteld hun zienswijze met betrekking tot het herindelingontwerp kenbaar te
maken. Heel belangrijk in dit verband is het advies van informateur Schoof, dat van onderop
tol stand is gekomen en waar zeven van de negen gemeenten in de Kop zich achter hebben
geschaard. De gemeente Den Helder heeft het advies van de informateur niet onderschreven.
(Wieringen aanvankelijk ook niet, maar ondertussen is de gemeente Wieringen onderdeel van
dc oostelijke fusie). Den Helder is inmiddels ook positief over de gemeentelijke fusies in de
Kop. Tevens is Den Helder voorstander van een intensieve samenwerking met de regio,
waarin Den Helder de regierol wil vervullen.
Bestuurskracht
Een:herindelingadvies dient een inschatting te bevatten van de bestuurslcracht van de nieuw te
vormen gemeente. Daarbij dient te worden aangesloten bij de in het beleidskader opgenomen
overwegingen inzake bestuurkracht zoals:
Het voldoende in staat zijn ambities te formuleren en te realiseren;
Het voldoende bestuurskrachtig zijn (met bestuurders die over de juiste kwaliteiten
beschikken) om bestuurlijke sturing geven aan besluitvorming over uitvoering van en
verantwoording over belcid;
Het kunnen beschikken over een voldoende robuuste ambtelijke organisatie;
Het in staal zijn een goede bijdrage te leveren aan de oplossing van maatschappelijke
(lokale) en regionale opgaven;
Het kunnen oppakken van de regierol naar medeoverheden en maatschappelijke
partners ter verwezenlijking van de maatschappelijke taken en de eigen ambities; en
Het bij de vormgeving van beleid voldoende rekening houden met de verschillende
lokale gemeenschappen. Dit vertaalt zich in een adequate interactie met de
samenleving, bijvoorbeeld door middel van ambtelijke deconcentratie of een actief
kernenbeleid.
Met de voorgenomen fusie van de drie gemeenten wordt beoogd zowel een bestuurlijke als
een ambtelijke organisatie te realiseren die in ruime mate voldoet aan de overwegingen zoals
die hierboven zijn venneld.
De nieuw te vormen gemeente (met ruim 46.000 inwoners) zal kunnen beschikken over een
gemeenteraad met 29 leden (categorie 45-50.000 inwoners) en 2 (wettelijk minimum) tot 5,8
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(wettelijk maximum) fulltime wethouders. Voor de ambtelijke organisatie kan worden
uitgegaan van ± 300 fte. Dit is afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden ten aanzien van
intergemeentelijke samenwerking of andere vonnen van uitbesteding. Een gemeente met een
dergelijke omvang moet in staat worden geacht een sterke organisatie op te bouwen, die taken
op een kwalitatief hoog niveau en op professionele wijze zal kunnen vervullen, ook als dit
takenpakket de komende jaren verder wordt uitgebreid. Ook zal de nieuwe gemeente in staat
zijn om de verschillende lokale en regionale vraagstukken op het terrein van voorzieningen,
woningbouw, bedrijvigheid en recreatie samen met andere bestuurlijke en maatschappelijke
partijen ter hand te nemen.
Duurzaamheid
Het begrip duurzaamheid heeft betrekking op de periode waarvoor de toekomstige gemeente
toegerust is om zijn taken naar behoren te kunnen vervullen. Daarbij dient niet alleen de
nieuwe gemeente zelf in ogenschouw te worden genomen, maar ook de directe omgeving.
Voor wat betreft dit criterium kan in grote lijnen worden aangesloten bij hetgeen in het
rapport van de infonnateur hierover is venneld. Belangrijk is dat kan worden vastgesteld dat,
naast de te vonnen nieuwe gemeente SchagenlHarenkarspelJZijpe, een tweede fusiegemeente
aan de oostzijde van de Kop van Noord-Holland zal ontstaan. De gemeente Den Helder, die in
het rapport geen deel uitmaakt van een herindeling, is in staat om zijn stedelijke functies op
een adequaat niveau te ontwikkelen en kan in nauwe samenwerking met de nieuwe gemeenten
de regio verder ontwikkelen.
De nieuw te vonnen gemeente moet voor een langere periode in staat worden geacht zijn
taken op een acceptabel niveau te kunnen uitoefenen. Uiteraard geldt hierbij dat uitgegaan
wordt van de huidige en in de toekomst te verwachten stand van zaken met betrekking tot
gemeentelijke taken. Indien inzichten ten aanzien van de lokale democratie drastisch wijzigen,
dan kan dat voor de discussie over schaalgrootte vanzelfsprekend ook vergaande
consequenties hebben.
Interne samenhang
Het beleidskader geeft aan dat de nieuw te vormen gemeente dient te beschikken over een
logische interne samenhang, welke identiteit verschaft aan de nieuwe bestuurlijke eenheid.
Deze samenhang kan verschillende uitingsvormen hebben: cultureel, sociaal, economisch,
geografisch, etcetera.
Een gezamenlijke identiteit is gemakkelijker te vinden als er sprake is van een samenvoeging
van homogene gemeenten. De voorgestane fusie is hoofdzakelijk complementair van karakter.
leder van de drie gemeenten brengt elementen in die de ander niet of in mindere mate te
bieden heeft. Op deze wijze kan een samenvoeging een duidelijke meerwaarde creëren,
terwijl bij samenvoeging van homogene gemeenten sprake is van "meer van hetzelfde",
waardoor de meerwaarde veelal beperkt blijft tot efficiencyvoordelen als gevolg van een
grotere schaal. In de door ons voorgestane fusie kan door het koesteren van de eigenheid van
de huidige gemeenten (dan wel van de kernen binnen die huidige gemeenten) een verdere
uitbouw van die eigenheid plaatsvinden en hoeft niet noodzakelijkerwijs alles overal te
kunnen.
Ons college is van mening dat een schaalvergroting niet op gespannen voet hoeft te staan
met betrokkenheid van burgers bij het lokaal bestuur. Een grotere schaal hoeft niet te leiden
tot een grotere afstand van burgers tot het gemeentebestuur enloftot minder
betrokkenheid van burgers bij hun gemeenschap. De politieke besluitvonning is en blijft
openbaar toegankelijk; procedures verlopen in een grotere gemeente niet wezenlijk anders
dan in een kleinere gemeente. De mate waarin burgers zich identificeren met hun kern of
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dorp verandert niet doordat deze onderdeel wordt van een grotere bestuurlijke eenheid.
...
lntegendeel, door als fusiegemeente een actiefkemenbeleid te voeren eniofwijkgericht te I'"
werken, krijgen burgers nieuwe instrumenten in handen gericht op zelfsturing. Wij gaan er ~
van uit dat een grotere bestuurlijke schaal geen afbreuk hoeft te doen aan de menselijke maa~
Integendeel, wij gaan ervan uit dat gemeenten door sehaalvergrolÎng professioneler en
~
klantgerichter kunnen opereren. Grotere gemeenten kunnen meer gespecialiseerde
medewerkers in dienst nemen, waardoor het sturend vennogen naar de regio en het leverend.
vemlOgen naar de burger toeneem!.
Een nadcel, voor zover daarvan kan worden gesproken, is dat het genereren van een gevoel
van verbondenheid met de nieuwe gemeente een lastiger opgave is. In hoeverre dat echter
problematisch is valt nog te bezien. De huidige inwoners van Callantsoog, Petten, 't Zand etc.
voelen zich vooral Callantsoger, Pettemer of Zandterner en nauwelijks Zijpenaar. Voor de
inwoners van de gemeente Harenkarspel geldt hetzelfde. Belangrijk is, dat een
gemeentebestuur oog heeft voor de verschillen en deze ook accepteert.
Op die wijze kan iedere kern zijn eigen identiteit behouden en ontwikkelen, hetgeen de
leefbaarheid van de kernen bevordert. Ook dat vonnt een kwaliteitsaspect voor de nieuwe
gemeente. Indien de gerichtheid op deze verscheidenheid gezien kan worden als het
gemeenschappelijk kenmerk voor de nieuwe gemeente, dan mag dat als een positieve bijdrage
aan het aspect "interne samenhang" worden beschouwd. Ook het landelijke karakter van de
drie gemeenten, waarbij Schagen weliswaar als stadse kern kan worden aangemerkt maar niet
of nauwelijks de ("groot")stedelijke problematiek kent van steden als Alkmaar, Hoorn en Den
Helder, kan in het voorliggende fusievoorstel als een bindend element worden beschouwd.
Overigens is het wel zo dat Schagen als stedelijke kern een aantrekkende werking heeft op
starters en (jonge) gezinnen uit de regio. In die zin en ook qua (winkel-)voorzieningen heeft
Schagen duidelijk een verbindende functie en geeft op die manier ook inkleuring aan de
identiteit van de regio en de nieuw te vonnen gemeente.
Regionale samenhang
In hét rapport van de infonnateur is een nadrukkelijke focus gelegd op een evenwichtige
samenhang in de regio. Door in te zetten op een evenwichtige verdeling van het aantal
inwoners, en de daarbij behorende bestuurlijke en ambtelijke schaal, wordt getracht meer
evenwicht te brengen in de bestuurlijke verhoudingen. Door gelijkwaardigheid in
bestuurskracht kan iedere gemeente een volwaardige bijdrage aan samenwerkingsverbanden
leveren hetgeen niet alleen de kwaliteit, maar ook het democratisch gehalte van de menings
en besluitvonning in dergelijke gremia bevordert. De gemeente Texel neemt in dit kader
overigens een afwijkende plaats in, hetgeen vanwege de eilandstatus wel begrijpelijk en ook
niet onoverkomelijk is. Gezien vanuit het perspectief van een functionele (her-)indeling van
de Kop, kan worden gesteld dat bij de beoogde fusies, naast het eiland Texel, een drietal
gemeenten ontstaan die ten opzichte van elkaar een complementair karakter hebben met een
vergelijkbare omvang hetgeen tot een zekere balans in de regio leidt: Den Helder als
stedelijke kern met watergebonden bedrijvigheid en slechtweervoorzieningen voor de
recreant, de oostelijke gemeente met de focus op agribusincss en de westelijke gemeente met
(kust-)recreatie als speerpunt van economische bedrijvigheid.
Planologische ruimtebehoefie
Het beleidskader vernleldt dat een herindeling zijn oorsprong kan hebben in de gevoelde
behoefte aan een bestuurlijke oplossing van ruimtelijke problemen.
Voor de drie gemeenten kan alleen voor Schagen worden geconcludeerd, dat deze praktisch
tegen haar grenzen van ruimtelijke ontwikkeling aanloopt. De beoogde fusie voorziet in het
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binnengemeentelijk oplossen van deze situatie. Een en ander is vanzelfsprekend sterk
afhankelijk van de keuzes die door de nieuwe gemeenteraad worden gemaakt met betrekking
lot toekomstige woningbouw en bedrijvigheid. Voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen
is regionale samenwerking van essentieel belang. In opdracht van de provincie Noord
Holland heeft een onderzoeksbureau recent nieuwe behoefterarningen voor bedrijventerreinen
in de Kop van Noord-Holland gemaakt. In 2007 is door de samenwerkende gemeenten in de
Kop gestart met het opstellen van een Regionale Visie Bedrijventerreinen Kop van Noord
Holland. In de regionale planningsopgave tot en met 20 I4 geldt voor de gemeente
Harenkarspel een uitbreiding van bedrijventerreinen met 3,5 ha en voor Zijpe 4 ha.
Voor Schagen wordt rekening gehouden met 6 ha (Lagendijk). Dit ligt overigens buiten de
regionale planningsopgave.

4.2

Concluderend; waarom een fusie en waarom deze fusie?

Wij hebben een nauwkeurige afweging gemaakt en komen daarbij tot een aantal belangrijke
argumenten voor de fusie van Schagen, Zijpe en Harenkarspel:
I. samenwerkingsalternatieven zijn geprobeerd (het Gewest, SETA) maar hebben
onvoldoende resultaat opgeleverd en mede daardoor is er onvoldoende draagvlak voor
samenwerking als oplossing voor bestuurskrachtproblemen;
2. het regionale eindbeeld, zoals geadviseerd door de informateur, is aanvankelijk
onderschreven door 7 van de 9 gemeenten in de regio, later heef! ook Wieringen zich
hier achter gesteld en inmiddels ook Den Helder, zodat thans van de negen gemeenten
alleen Zijpe zich verzet legen dit regionale eindbeeld;
3. Schagen en Harenkarspel hebben aangegeven onvoldoende bestuurskracht te hebben
als ze zelfstandig blijven voortbestaan, en een fusie met alleen Harenkarspel en
Schagen biedt onvoldoende duurzame bestuurskrachtversterking;
4. in het belang van de regio zal de gemeente Zijpe betrokken moeten blijven bij het
proces van herindelingen;
5. fusie van Harenkarspel, Zijpe en Schagen is noodzakelijk om naar de toekomst toe
voldoende bestuurskracht te genereren voor die gemeenten;
6. de opschaling (fusie aan de oostkant, fusie aan de westkant en Den Helder als trekker
in de regio) is in het belang van de regio als geheel en is een onlosmakelijk onderdeel
van het evenwichtige en duurzame regionale eindbeeld; eD
7. de fusie van Schagen, Harenkarspel en Zijpe vo Idoet aan de zes criteria van het
Beleidskader gemeentelijke herindeling.
Na een zorgvuldig proces zijn Gedeputeerde Staten tot de conclusie gekomen dat zij
voorstander zijn van fusies in deze regio voor het versterken van de bestuurskracht, zowel van
de afzonderlijke gemeenten als van de regio als geheel. De samenvoeging van Schagen,
Harenkarspel en Zijpe past bij deze versterking en is van groot belang voor de regio.

5.

Ter inzage legging

Dit hoofdstuk heeft betrekking op de periode van de ter inzage legging van het
HerindelingSOnIwerp Harenkarspel- Schagen - Zijpe. Achtereenvolgens wordt beschreven
hoe de ter inzage legging in zijn werk is gegaan en wat de strekking is van de ingediende
zienswijzen. Tevens wordt een reactie gegeven op de ingebrachte zienswijzen. In het
eindoordeel geven GS antwoord op de vraag in hoeverre de zienswijzen aanleiding geven tot
aanpassing van het herindelingsontwerp.
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De procedure
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GS hebben op 13 juli 2010 het Herindelingsontwerp Harenkarspel- Schagen - Zijpe
Ci)
vastgesteld. Medio juli 2010 hebben GS het herindelingsontwerp per brief verzonden aan de ~
negen bij de arhi-procedure betrokken gemeenten (zowel de colleges als de raden), de drie ....
buurgemeenten Bergen, Heerhugowaard en Langedijk en de staatssecretaris van BZK.
GS hebben de colleges verzocht om het herindelingsontwerp, conform de voorschriften van
de wet arhi, binnen twee weken na ontvangst voor een ieder ter inzage te leggen. In verband
met de vakantieperiode hebben GS de termijn voor het indienen van zienswijzen verlengd.
Inwoners, belangenorganisaties en anderen konden tot 8 oktober 2010 een zienswijze
indienen. De gemeenteraden konden tot 16 november 2010 hun zienswijzen kenbaar maken.
Op de website van de provincie was informatie beschikbaar over de arhi-procedure in de regio
Kop van Noord-Holland en was het mogelijk om het herindelingsontwerp te downloaden.
5.2

Zienswijzen

Er zijn in totaal 119 zieJ1swijzen ingediend, waarvan 102 uit de gemeente Niedorp. Dit is
opvallend, omdat de gemeente Niedorp geen onderdeel uitmaakt van de voorgestelde
herindeling Harenkarspel, Sehagen en Zijpe. De gemeente Niedorp gaat onderdeel uitmaken
van de nieuwe gemeente Hollands Kroon (Wieringen, Wieringermeer, Anna Paulowna en
Niedorp).
Van die 102 ingediende zienswijzen uit de gemeente Niedorp zijn er 77 vrijwel identiek.
Daarbij valt op dat deze zienswijzen allemaal een fusie onderstrepen, maar dan niet een fusie
met.Wieringermeer, Wieringen en Anna Paulowna, maar een fusie van de gemeente Niedorp
met Schagen, Harenkarspel en Zijpe. Daarnaast is er door de VVD fractie in de gemeente
Schagen een gelijkluidende zienswijze uitgebracht die door 19 indieners uit de gemeente
Niedorp is overgenomen.
Vanuit de in de herindeling betrokken gemeenten Harenkarspel - Schagen - Zijpe hebben
slechts 6 privépersonen gereageerd: uit Schagen vier, uit Harenkarspel en Zijpe elk één. Het is
opvallend te noemen dat zo weinig inwoners van de gemeenten waar de herindeling
betrekking op heeft, een zienswijze hebben ingediend. Dit geldt des te meer voor Zijpe, omdat
de gemeenteraad van Zijpe bij haar tegenstand tegen fusie zich vooral baseert op de uitslag
van een referendum over deze fusie onder haar inwoners, waaruit zou blijken dat een
meerderheid tegen fusie is (46% opkomst en 63% voor behoud van zelfstandigheid).
Tevens hebben de gemeenteraad van Zijpe, CDA-fractie en bestuur in Zijpe, de gemeenteraad
van Harenkarspel, de gemeenteraad van Schagen, de gemeenteraad van Niedorp, de
Nicdorpse raadsfractie Lokaal Alternatief Democratie Anders (LADA), de gemeenteraad van
Langedijk, het college van B&W van de gemeente Bergen, de Stuurgroep van de gemeente
Hollands Kroon i.o., de gemeenteraad van Den Helder en de ondernemersverenigingen van
Zijpe, Schagen en Harenkarspel gereageerd.
Hieronder gaan wij inhoudelijk in op de ingediende zienswijzen. De zienswijzen worden kort
samengevat in schuingedrukte vorm per argument weergegeven, daarna volgt per zienswijze
en per argument onze reactie. Een volledig overzicht van alle zienswijzen is als bijlage X
toegevoegd. Wij behandelen eerst de twee (standaard) zienswijzen die door bijna 100
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indieners zijn onderschreven. Daarna gaan wij op de overige zienswijzen in. Op argumenten
waarop we bij de behandeling van de standaardzienswijzen in zijn gegaan, gaan we voor
zover die ook bij de overige zienswijzen worden genoemd niet weer in.
Samenvatting standaardzienswijze die begint met "In mijn visie...... (74 keer ingediend)
Onder verwijzing naar hel rapport Schoof geven de 74 indieners van deze zienswijzen aan,
dal naar hl/n mening Niedorp bij de fusie tussen Schagen, Zijpe en Haren/wrspel betrokken
dient te worden. Zij geven ook aan dat een fusie van deze vier gemeelllen één van de
varianten (variant 3) was, die de heer Schoof in zijn rapporlage genoemd heeft.
Reactie GS
De heer Schoof heeft een drietal fusievarianten genoemd waarbij hij uitgaat van drie
ordeningsprincipes, namelijk:
o Schaalgroone; de nieuwe gemeenten moeten tussen de 40.000 en 80.000
inwoners tellen;
o Er moet een zekere gelijkwaardigheid in omvang zijn tussen de gemeenten in
de Kop; en
o Er moet sprake zijn van een functionele ordening d.w.z. er moet sprake zijn van
opgaven die door gemeenten herkend worden als gezamenlijke opgave en waar
men zijn schouders onder wil zenen.
Het is inderdaad zo, dat variant 3 (Harenkarspel, Niedorp, Schagen en Zijpe) één van de door
Schoof genoemde varianten is. Dat betekent dat hij dit een aanvaardbare variant vond, maar
de oost-westvariant (variant I) voldeed naar zijn mening het beste aan de drie
ordeningsprincipes. Deze had dan ook zijn voorkeur.
Zijn rapportage, inclusief de keuze voor de thans voorliggende variant 1, is in 2009
aanvankelijk onderschreven door zeven van de negen gemeenten in de Kop (uitgezonderd
Den Helder en Wieringen), waarbij Zijpe aangaf dat een referendum zou worden gehouden.
Inmiddels is duidelijk dat ook Den Helder en Wieringen er achter staan.
De raden van Wieringen en Wieringermeer hebben unaniem gekozen voor variant I. In
Niedorp heeft evenals in Anna Paulowna de grootst mogelijke meerderheid in de raad
gekozen voor aansluiting bij Wieringermeer en Wieringen.
Het is bekend dat er verzet was en nog steeds is bij een deel van de bevolking van de
gemeente Niedorp. De nieuwe partij LADA (Lokaal AltematiefDemocratie Anders) heeft
naar wij inschatten mede door onvrede over de besluitvorming over de fusie een fors aantal
zetels gehaald bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 in Niedorp. De meerderheid in
de gemeenteraad was en is (na de gemeenteraadsverkiezingen) voor de fusie.

De indieners van de zienswijze zijn verder van mening dal er een eeuwenlange verbondenheid
is tussen Schagen, Harenkarspel en Niedorp en dat Zijpe daar goed bij pasl.
Reactie GS
Naar onze mening is in de Kop sprake van samenhang op tal van terreinen en is het niet zo dat
sommige gemeenten per definitie bij elkaar gevoegd moeten worden op basis van historie, op
basis van landschap, vanuit maatschappelijk oogpunt of welk ander gezichtspunt dan ook.
Geen van de gezichtspunten is naar onze mening zo dominant dat op basis daarvan
bestuurlijke indelingen gemaakt zouden moeten worden. Wij vinden het veel belangrijker dat
evenwichtige gemeenten ontslaan, die in staat zijn de problemen van deze tijd aan te vatten.
De indiellers van de zienswijze merken verder op. dat Schagen een natuurlijk eenlrum is en
/wn uitgroeien lot een krachtig (bestuur)centrum.
Reactie GS
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Naar onze mening, en dit slaat ook nadrukkelijk in het herindelingsontwerp, heeft Schagen ~
inderdaad samen met Den Helder een centrumfunctie in de Kop. Wij verwachten dat Schageq...
0
ook in de toekomst die functie zal houden dan wel zal kunnen uitbouwen, mede door de
ei)
relatief gunstige geografische ligging. Hierbij gaan wij wel uil van de beoogde fusie van
Schagen met de huidige gemeenten Harenkarspel en Zijpe.
~
CO

Samenvatting standaardbrief opgesteld door VVD fractie Schagen (20 keer ingediend)
In deze zienswijze wordt aangegeven dat een fusie tnssell Schagen ell Niedorp in eerste
installlie werd gedacht als lIiettot de mogelijkhedell behorelld. vanwege de opstelling van de
gemeellte Niedorp. Dit wordt volgelIs de illdieners van de ziellswijze in de raad Vall de
gemeellte SchageIt m. n. v. de partij Dnurzaam Schagen betreurd.
Ook is volgens de indiellers sprake geweesl vall olljuiste publicaties. waarin argumelllell
werden genoemd waarom Schagen geen serieuze partlier zou zijn. Ook is teil onrechte lIaar
buiten gebracht. dat Schagen eell tekort aall woningbouwlocaties zou hebben.
Verder geeft de VVD fractie aan dat Schagen en Niedorp zouden moetenft.serenjuist
vanwege IUlll ligging en het gebruik van elkaars voorzieningelI. Beide gemeenten sluiten als
het ware heel goed op elkaar aan en bewoners van Niedorp wil/eli ook graag met Schagen
samell.
Bovenstaande ill aanmerking nemend hoopt de VVD-fractie in Schagen dat een nieuw besluit
wordt genomelI, dat leidt lot een samenvoeging lussen SchageIl. Harenkarspel. Niedorp en
Zijpe.
Reactie GS
Dat er in Niedorp enig draagvlak is voor een combinatie van Niedorp met Schagen is ons
duidelijk. Dat neemt niet weg dat de democratisch gekozen gemeenteraad van Niedorp in
meerderheid kiest voor een fusie met de Wieringermeer, Wieringen en Anna Paulowna.
Het proces in ogenschouw nemend constateren wij, dat de gemeenteraad van Niedorp al in
een heel vroeg stadium heeft gekozen voor de Wieringermeer als fusiepartner. Aan de keuze
voor Wieringermeer lag vooral de gezamenlijke wens ten grondslag om accenten als behoud
open ruimte, agrarisch (economische ontwikkeling, recreatie) en groen te kunnen leggen.
Wij hebben beide gemeenten in eerste instantie afgeremd, omdat naar onze mening een fusie
van meerdere gemeenten wenselijk was en deze bovendien in een regionaal beeld diende te
passen. Voortbordurend op die band met Wieringermeer is uiteindelijk door de raad van
Niedorp ook gekozen voor de oostvariant. Naar onze waarneming is toen verzet ontstaan
birUlen Niedorp, dat ook geleid heeft tot het ontstaan van LADA.
De gemeenteraad van Niedorp heen echter een keuze gemaakt en daannee de lijn bepaald.
De nieuw gekozen gemeenteraad heen die keuze bevestigd.
Wij verwachten overigens veel van de samenwerking tussen de (nieuwe) gemeenten in de
Kop van Noord-Holland. Er zal samen gewerkt moeten worden en cr zal afstemming op tal
van terreinen moeten plaatsvinden.
Hel feit dat er vooral een oriëntatie van Niedorp op Schagen is en Niedorp en Schagen veel
samen hebben, wordt door ons onderkend. Overigens hebben veel dorpen een intensieve band
met Schagen. Dat is ook inherent aan de centrumfunctie. Het feit dat Niedorp met de fusie van
Zijpe, Schagen en Harenkarspel niet in dezelfde gemeente komt te liggen als Schagen hoeft
.
geen negatieve rol te spelen.
Naar onze mening heeft Den Helder de lead in het tot stand brengen van samenwerking. Den
Helder geeft ook in haar zienswijze (hier wordt later in dit advies op ingegaan) op de
herindeling aan deze rol op te willen pakken en is daar inmiddels ook daadwerkelijk mee
begonnen.

25

Samenvatting zienswijze Md Smit (raadslid LADA gemeente Niedorp) en zienswijze fractie
LADA en (gedeeltelijk) de zienswijze van mevrouw Veldboer
Voor een groot deel brengt de heer Smit (waar in het vervolg staat de heer Smit wordt ook de
fractie LADA ell mevrouw Veldboer bedoeld) hetzelfde naar voren als in de hierboven
genoemde briefvan de VVD-fractie. Hij geeft ook aan dat er duidelijke opgaven liggen voor
de regio Kop vall Noord-Holland.
Reactie OS
Wij onderschrijven de opmerking over de opgaven die er liggen volledig. Het is belangrijk dat
gemeenten nict binnen hun eigen grenzen (blijven) denken, maar dat ze nadrukkelijk ook
kijken naar het belang van de regio. Als het belang van de regio wordt gediend, profiteren de
individuele gemeenten naar onze mening daar ook weer van. De Omringdijk bijvoorbeeld is
niet iets wat alleen de gemeenten in de Kop aangaat, maar heeft een veel grotere betekenis.
Alle gemeenten in West-Friesland en vrijwel alle gemeenten in de Kop zijn hierbij betrokken.
Juist de stevige regionale opgaven en de noodzakelijke versterking van de bestuurskracht van
de regio als geheel, brengen ons tot het onderhavige herindelingsadvies.
De heer Smit geeft verder aan, dat er nauwelijks een maatschappelijk draagvlak in Niedorp is
voor de fusie vall Niedorp in de oostvariant.
Reactie OS
Wij onderschrijven dit niet. Als dit zo zou zijn, waren de gemeenteraadsverkiezingen anders
gelopen. De gemeenteraad van Niedorp heeft zich zowel voor als na de laatste
gemeenteraadsverkiezingen in meerderheid uitgesproken voor de thans voorliggende fusie.
De heer Smit verwijst ook naar een enquête van het Noord-Hollands Dagblad, waaruit zou
blijken dat 75 % van de Niedorpers voor aansluiting bij de westvariant is. Voor zover ons
bekend zijn in het kader van deze enquete 1506 stemmen voor een aansluiting van Niedorp bij
de westvariant uitgebracht. Er van uitgaande dat alle reacties uit de gemeente Niedorp komen
betreft het ongeveer 15% van de stemgerechtigde burgers in de gemeente Niedorp. Dat geeft
ons nog geen reden te veronderstellen, dat er geen of onvoldoende draagvlak zou zijn voor
een fusie in de oostvariant. Bovendien zien wij dat reeds tal van maatschappelijke
organisaties binnen de gemeenten Wieringenneer, Wieringen, Anna PAulowna én Niedorp,
vun politieke partijen tot de LTO en ondernemersverenigingen, zich op de schaal van de
nieuwe gemeente aan het organiseren zijn. Dit geldt ook expliciet voor de
ondernemersverenigingen in Schagen, Harenkarspel en Zijpe, zoals blijkt uit de door hen
ingediende ondersteunende zienswijze (zie verderop in dit hoofdstuk).
De heer Smit is van mening dat het accent in de oostvariant op dit moment vooral binnen de
nieuwe gemeellle ligt ell dat vall het vaststel/en van een regionaal actieplan (nog) niets
terecht komt. Hij noemt dit een beslllurlijk dilemma. Verder schrijft hij over de dynamiek die
is olltstaan IIa afloop vall het advies door de heer Schoofen die heeft geleid tot een botsillg
tIlssen bestuur en burgers in Niedorp.
Reactie OS
De heer Schoof gaf in zijn rapportage aan, dat de rol van initiator van een regionaal actieplan
vooral een taak van de gemeente Den Helder is. Den Helder heeft zich inmiddels bereid
verklaard deze rol op te willen pakken. Den Helder wil ook graag met de gemeenten in de
Kop in gesprek gaan wat de wederzijdse verwachtingen zijn en hoe de regierol verder
ingevuld kan worden.
Den Helder geeft aan dat ondanks het feit dat de samen te voegen gemeenten veel tijd en
energie nodig zullen hebben om intern het fusieproces goed afte ronden, zij tegelijkertijd hun
bijdrage zullen moeten leveren aan de gezamenlijke opgaven waar de regio voor staat en zo
snel mogelijk de bestuurskracht tonen die beoogd wordt met de herindelingen. Wij
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onderschrijven dit nadrukkelijk en om deze reden hebben wij met Den Helder bestuurlijk
'""
afspraken gemaakt over (financiële) ondersteuning van Den Helder bij het oppakken en
invullen van de regionale regierol. Naar onze mening is er dan ook geen sprake van een
al
bestuurlijk dilemma in de regio.
Q
Het is voor het overige duidelijk dat een significante minderheid van de bevolking in Nied0rt:
een voorkeur heeft voor de westvariant. Zij hebben zich duidelijk niet herkend in de keuze
van de gemeenteraad en in verband daarmee is ook de paJ1ij LADA opgericht. Deze heeft
vervolgens meegedaan aan de gemeenteraads-verkiezingen en heeft 6 van de 15 zetels
behaald. De meerderheid van de gemeenteraad in Niedorp toont zich echter voorstander van
de oostvariant en bepaalt daannee de positie van de gemeente Niedorp.

6

Verder geeft de heer Smit aan dat het bestuurskrachtonderzoek in Zijpe uitgebreid had
moeten wordelI naar alle gemeenten in de Kop. Daardoor zou eell beter beeld zijn ontstaan
van de zwakke en sterke punten.
Reactie GS
Wij zijn met de heer Smit van mening dat een dergelijk onderzoek een beter beeld zou hebben
opgeleverd. Wij zijn echter niet van mening, dat een dergelijk onderzoek een noodzakelijke
voorwaarde is voor stappen naar fusie. Bovenal zijn wij niet van mening dat een dergelijk
onderzoek tot een wezenlijk ander beeld zou hebben geleid. De meeste gemeenten in de Kop
geven al langere tijd aan, dal ze niet in staat zijn de kar zelfstandig te trekken. Talloze
pogingen tot samenwerking dan wel fusie zijn er geweest, maar deze zijn allemaal mislukt of
niet van de grond gekomen. In het herindelingsontwerp is hier een aantal voorbeelden van
gegeven. Er bestaat dus al jaren lang een grole behoefte aan versterking van de bestuurskrachl
zowel in individuele gemeenten als voor de regio als geheel, alleen het was heel moeilijk tot
combinaties te komen. Het feit dat de heer Schoof in relatief korte tijd bijna alle gemeenten
heeft verenigd op een aantal fusies, geeft ons inziens ook wel aan hoe grool deze behoefte is.
/n de zienswijze uit de heer Smit twijfels met betrekking tot de verenigbaarheid van het
beleidskader herindelingen met de voorgenomen fusies. Hij noemt daarbij de punten
draagvlak. interIIe samenhang en regionale samenhang. Hij verwijt het gemeentebestuur van
Niedorp teveel haast. waardoor de fusieplamlen niet gelijktijdig aan de liegen gemeenten zijn
voorgelegd. Ook begrijpt hij niet waarolll Texel buiten de fusies is gehouden.
Reactie GS
Het eerste punt dat hij noemt is draagvlak. Hij geeft aan dat doordat de herindeling in het
oosten vooraf gaat aan die in hel westen de bewoners van Schagen en Harenkarspel niets meer
te kiezen hebben. Deze opmerking is naar onze mening niet juist. Allereerst maken beide
herindelingen integraal deel uit van het advies van infonnateur Schoof en dienen beide in
samenhang te worden gezien. Vervolgens heeft, tijdens inspraakbijeenkomslen en middels de
mogelijkheid om een zienswijze in Ie dienen, een ieder de mogelijkheid gehad zijn of haar
mening kenbaar te maken. Tenslolle bestaat onder lokale volksvertegenwoordigers in de
gemeenteraden van Schagen en Harenkarspel een groot en zeer robuust draagvlak voor de
voorgestane fusie.
Naar onze mening is het ook niet juist om de gemeente Niedorp te verwijten te haastig te zijn
geweest. De discussie over herindeling in de gemeente Niedorp loopt al enkele jaren. De fusie
van Niedorp met Wieringenneer, Wieringen en Anna Paulowna maakt onderdeel uit van het
integrale regiobeeld van infonnateur Schoof dat groot draagvlak onder de gemeenlen
Vervolgens hebben het referendum en het extra bestuurskrachtonderzoek in Zijpe er voor een
belangrijk deel voor gezorgd dat de fusie in het westen in tijd gezien achterloopt op die in het
oosten.
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Voor wat betreft de interne samenhang zijn wij van mening dat de hele Kop van Noord
Holland samenhang heeft. We zijn in onze reactie op de brief van de WD Schagen al
ingegaan op de samenhang in de Kop.
Als derde punt noemt hij de regionale samenhang en in het bijzonder het feit dat Texel niet
meedoet aan de fusies. Er zijn naar onze mening goede redenen om Texel buiten de fusies te
laten en deze worden ook door geen enkele van de andere gemeenten bestreden. De bedoeling
is echter nadrukkelijk wel om regionale samenhang te houden en te versterken middels
regionale samenwerking.

Tenslotte is de heer Smit van mening dat de argumentatie voor delusie zich beperkt tot de
drie gemeenteIl en een beoordeling van het gebied Noord-Hol/and Noord teveel op de
achtergrond blijft.
Reactie GS
Wij beschouwen het rapport van informateur Schoof, dat gaat over alle negen gemeenten uit
het gebied Noord-Holland Noord, als onderlegger voor de fusies. Hierbij zijn vooral het
regionale eindbeeld en de benodigde bestuurskrachtverbetering voor de regio als geheel
uitgangspunt.
De conclusies die de heer Smit aan het einde van zijn zienswijze trekt, vloeien voort uit de
punten die door hem eerder in de zienswijze naar voren zijn gebracht. Wij zijn hierop al
ingegaan.
Samenvatting zienswijze heer Sepers (Niedorp)
De heer Sepers verklaart zich tegell de fusie van Harenmrspel, Schagen en Zijpe. De
argumenten die hij naar voren brengt komen voor het overgrote deel ook in de zienswijzen
voor, waarop wij hierboven al gereageerd hebben. Daarnaast geeft hij als zij" mening, dat
het rapport School eenlusiebijbel voor de Noordkop is en dat de belangrijkste
belanghebbende, de bl/rgers en de dorpsraden niet gehoord zijn.
Reactie GS
Naar onze mening is dit laatste onjuist. De heer Schoof heeft nadrukkelijk allereerst zijn oor
in brede kring te luisteren gelegd, vervolgens zijn waarnemingen in brede kring gedeeld en
uiteindelijk een richting geformuleerd, waarvoor naar zijn mening draagvlak was. Zijn
rapportage is daarmee het resultaat van een interactief proces. Inmiddels hebben alle
betrokken gemeenten op Zijpe na zich geschaard achter het advies van de heer Schoof.
Vervolgens zijn de stappen in de Arhi procedure gezet, waarbij burgers de kans hebben
gekregen hun mening kenbaar te maken. Zoals gemeld, is van deze mogelijkheid nauwelijks
gebruik gemaakt. De dorpsraden waren op het moment dat de heer Schoof zijn
werkzaamheden uitvoerde nog niet actief. Gedurende de loop van dit jaar (2010) zijn
dorpsraden in de gemeente Niedorp geïnstalleerd.

De heer Sepers is va" mening dat de heer Schoolover de grenzen va/J de regio heen had
moeten durven kijken.
Reactie GS
Het is onduidelijk wat de concrete implicatie is van dit punt. Bovendien was het uitdrukkelijk
niet de opdracht die de heer Schoof had meegekregen van de negen gemeenteraden in de Kop
om "over de grenzen van de regio heen te kijken". Het ging er om lijn te brengen in de
bestuurlijke samenwerking in de Kop. Een lijn die al veel langer door de meeste gemeenten
gezocht werd, maar die nog niet was gevonden.
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Samenvatting zienswijze heer Stagter (Harenkarspel)
~
De heer Slag/er is vall l1Iellillg, do/ de gemeell/elijke beslui/ell over de herilldeling pas lIa de ro
verkiezillgen van 2010 gellomell haddelllllogell wordelI.
I"'"
al
Reactie OS
Q
Oezien het feit dat de partijen die voor een fusie zijn ook na de verkiezingen van 20 I0 een Cl
meerderheid in de gemeenteraad van Niedorp hebben, zou het ons inziens geen verschil
W
hebben gemaakt ofhet besluit over herindeling nu voor ofna de verkiezingen zou zijn
(;3
genomen. In de gemeenten Schagen en Harenkarspel was en is het draagvlak voor de thans
voorliggende fusie bovendien zeer robuust, zowel voor als na de raadsverkiezingen van 20 1O.
De heer Slag/er is bevreesd, do/ de aallpak vall problemell per gemeell/e zal verschil/eli. Hij
wijsl daarbij op de SpOOr/ijlllussell de dO/peil 'I Veld ell Waarlalld. waar lIaar Zijll menillg
ontwikkelmogelijkhedell Zijll die, doordal beide dorpelI ill verschil/ellde gemeelllell kamelI Ie
liggeIl, lIiel meer 0011 de orde zul/eli ZijII.
Reactie OS
Er wordt door gemeenten al veel samengewerkt en zal er nog meer samengewerkt gaan
worden. De veelheid van totaal verschillende opgaven en problemen in de regio maakt het
echter onmogelijk om te komen tot één bestuurlijke indeling die (geografisch) overeenkomt
met de schaal die past bij ál deze opgaven. Dit is bovendien ook niet nodig. Doordat het aantal
mogelijke samenwerkingspartners beperkter wordt dan in de huidige situatie, wordt het geheel
overzichtelijker en wordt het makkelijker om tot afstemming en besluitvorming te komen.
TelIsIalIe merkl de heer Slagier op dal de rol die de provillcie ill hel proces heeft illgellomen
te beperkl is geweesl. De provillcie zou veel meer de boer op moetelI gaall om Ie kijkelI welke
betere COllibi110 ties voor halldell ZijII.
Reactie O.S.
Wij bestrijden dat wij onze rol (te) beperkt ingevuld zouden hebben. Integendeel, wij zijn
steeds betrokken geweest bij en hebben steeds een actieve rol gespeeld in de diverse
discussies over bestuurskracht die speelden in de regio. Dit echter met inbegrip van en respect
voor 'de primaire rol van de gemeenten zelf. Wij wijzen in dit verband op de regionale
bijeenkomst van II juni 2008, op het daaropvolgende aanbod van OS aan de regio om een
ambtelijke werkgroep in te stellen, op onze brief aan de gemeenten van 28 oktober 2008, op
onze aetief faeiliterende rol bij het werk van informateur Sehoof(waarbij zoals gezegd de
uiteindelijke keuze van de informateur en de opdraehtformulering nadrukkelijk aan de
gemeenteraden zijn gelaten) en op de vele bestuurlijke overleggen die wij de afgelopen jaren
in de regio hebben gevoerd over dit onderwerp.
Onze rol is ingegeven geweest door de wettelijke mogelijkheden (wet Arhi) en wat hierover
in het beleidskader staal. De mogelijke combinaties van te fuseren gemeenten zijn aan de
orde'geweest in de rapportage van informateur Schoof. Naar onze mening zijn er ook niet eeht
argumenten om bijvoorbeeld een of meer dorpen uit de Kop te koppelen aan Langedijk of
Bergen. De gemeenten Bergen en Langedijk maken hier in hun zienswijzen ook geen
opmerk ingen over.

Samenvatting zienwijze heer Keesom (Den Haag)
De heer Keesom is vall mellillg, dal herindelillgen geen oplossing biedelI en leidelI la/ hel
verdwijllell vall eigeli idelltileil ell lokale priorileilell ill hel nieuwe gemeelllelijke beleid.
Bovelldiell is Zijll mellillg, dal de historische binding vall illwollers met hUil gemeellie zal
a/"emell.
Reactie OS
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Herindelingen bieden niet voor alle problemen een oplossing, maar de grotere schaal van een
nieuwe gemeente, een grotere en vaak sterkere ambtelijke organisatie met meer
mogelijkheden voor specialisatie, full-timewethouders en minder gemeenschappelijke
regelingen en andere samenwerkingsverbanden biedt wel de mogelijkheid een beter bestuur te
realiseren. Dit mede in het licht van het jarenlange proces van decentralisaties naar gemeenten
waardoor de continuïteit en kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening onder druk kan
komen te staan. Wij zijn verder van mening, dat de loyaliteit van inwoners veel meer bij hun
eigen dorp, kern of wijk ligt dan bij de gemeente waar ze onderdeel van uitmaken. In feite
onderschrijven de zienswijzen uit Niedorp dit ook (deze zienswijzen lijken voornamelijk uit
een deel van de gemeente te komen en keren zich niet tegen fusie als zodanig, maar beogen
aansluiting bij een ándere nieuwe gemeente dan thans wordt voorgestaan). Een historische
verbinding is er ook meestal met onderdelen van de gemeente en niet met de gehele
gemeente. Denk daarbij aan een kasteel, een landgoed, een stad of een dijk.
Voorts bestaan betrokkenheid en binding niet uit de gang naar het gemeentehuis eens in de
vijfjaar voor bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs. Deze betrokkenheid ligt zoals gezegd
primair op het niveau van het eigen dorp of de eigen kern of buurt. Een gemeente, ook een net
geherindeelde gemeente, beschikt over een breed instrumentarium om deze betrokkenheid
nader vorm te geven, van dorps- en wijkraden tot actieve ondersteuning van het
maatschappelijk middenveld en van concrete invloed en medezeggenschap van bewoners van
dorpen, kemen en buurten op beleid en uitvoering in hun directe leefomgeving tot
wijksteunpunten en dergelijk voor tal van gemeentelijke voorzieningen. Wij zijn van mening
dat de nieuw te vormen gemeenten na de beoogde fusies van deze mogelijkheden gebruik
dienen te maken en wij hebben dit ook meermaals aangegeven en geuit. Besluitvorming
hierover is echter voorbehouden aan de (nieuw te vormen) gemeenten.
Samenvatting zienswijze heer en mevrouw Moms (Niedorp)
lil de ziellswijze wordt aangegeveIl dat de gemeenteraad van Zijpe samen wil gaan met
BergelI en Den Helder. Voor Dell Helder zoa dat naar zijn mening een zeer aangename
oplossillg betekeIlen. omdat Den Helder niet zelfstandig wil blijven.
Reactie
Voor zover ons bekend wil Zijpe zelfstandig blijven en in de diverse bestuurlijke overleggen
met de gemeenteraad van Zijpe is op geen enkel moment de wens naar voren gebracht dat
Zijpe een kustgemeente zou willen vormen met Bergen en Den Helder. Voor wat betreft het
standpunt van Den Helder verwijzen wij naar de zienswijze die door Den Helder is ingebracht
(zie verderop).

as

De /zeer en mevrouw Moras stellen dat de /zeer Schoof is aangesteld als infomlOteur om de
dreigende weerstand in enkele gemeenten te doorbreken.
Reactic as
Deze opvatting is onjuist. De opdracht van de heer Schoof was "het doen van een verkenning
naar dc mogelijkheden van bestuurlijke samenwerking inclusief herindelen, die zullen leiden
tot een duurzame vergroting van de bestuurskracht". Dit nadrukkelijk in opdracht van al de
negen betrokken gemeenteraden. De achtergrond van de opdracht aan de heer Schoof was dat
er overal ideeën en gedachten leerden, de een wilde snel door, de ander wilde langzaam, de
ene gemeente wilde met die en weer een ander met een ander. De bedoeling van de
aanstelling van de heer Schoof op verzoek van de negen gemeenteraden was om meer
duidelijkheid te krijgen over wat een iedcr nu wilde en contour aan te brengen.
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Tenslotte geven de heer en mevrollw Moras aan dal grolere gemeenlen duurder zijn dan
~
kleinere gemeenlen en dat de besluurskrachl door samenwerking beIer lol zijn rechl kan
~
komen.
ei)
Reactie GS
:
Uit onderzoek bi ijkt inderdaad dat zeker in de eerste periode na een herindeling grotere
lIJ
gemeenten duurder zijn dan kleinere gemeenten. Voor de langere termijn leveren de
10-'
onderzoeken echter geen eenduidig beeld op. Naar onze mening wordt de eflieieneywinst in
de samenvoeging van uitvoerende taken pas na verloop van tijd bereikt. Grotere gemeenten
hebben echter meer capaciteit (kwantitatief en kwalitatief) om alle taken die een gemeente
heeft uit te voeren en kunnen daar ook makkelijker in priori teren. De ratio achter de
voorgestane fusies in de Kop van Noord-Holland ligt dan ook niet in mogelijke
kostenbesparingen, maar in versterking van de noodzakelijke bestuurskracht van zowel
individuele gemeenten als van de regio als geheel, evenals in het verbeteren van de kwaliteit
en de continuïteit van de dienstverlening van gemeenten aan burgers en bedrijven.
Dat samenwerking meer bestuurskracht op zou leveren dan fusie is ons niet bekend. Wel
wordt door gemeenten regelmatig aangegeven dat het 'managen' van een grote hoeveelheid
samenwerkingsvormen in hoge mate problematisch kan zijn, waarbij in de praktijk bovendien
in veel gevallen in eigen huis de kennis en kunde ontbreken om ten aanzien van
samenwerkingsverbanden een zelfstandige, proactieve en aansturende rol te vervullen.
Samenvatting zienswijze gemeenteraad Zijpe
De (illeerderheid van de) gemeenleraad vall Zijpe verklaarl zich legelI fusie. Dil slandpunt
wordl illgellomen na het referelldum ill de gemeenIe. waar 46 % vall de bevolking aan heeft
deelgellomell en 63% zich lIilsprak legellfusie. Voor die lijd was de gemeenre Zijpe evenals
de meesle alldere gemeelllell in de regio een voorslalldel' van herindeling. De zienswijze vall
de gemeellle Zijpe beval een zeslOl onderdelen:
Zijpe villdl hel gehoudell referelldum bepalellll, mede ook omdal in het regeerakkoord
sraal dal herilldelingen al/een van onderaflOl slalld kamen;
Zijpe vindl dal er sprake is van eenmoliveringsgebrek in helftlSie'voorslel van GS.
omdal hel besluil van GS voornamelijk gebaseerd zou zijn op hel gehouden
beS1Ul/rskrachlOnderzoek;
Er is onvoldoende onderzochl ofde combinatie Schagen/Harenkarspel voldoende
beS1Ul/rskrachloplevert;
Er is ollvoldoende onderzocht welke alldere vormell van samenwerking zOl/dell kunnen
leiden tol verslerkillg van besll/l/rskrachl;
lil het rapporl Schaakmat, dal is opgesleld door de gemeellle Zijpe als reaclie op hel
beslllllrskrachlOllderzoek. wordlui/gebreid loegelic/ll waarom hel eindrapporl
beSllll/rskrachtonderzoek geen sland kan houden; en
EI' Zijll genoeg argumenlen om Zijpe zelfslandig Ie lalen blijven.
Reactie GS
Hieronder gaan wij op de zes onderdelen in.
Wij verwijzen voor wat betreft het referendum naar het vigerend beleidskader voor
gemeentelijke herindelingen en naar de recente reactie van minister Donner bij de
behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken. Hij geeft daar aan, dat het niet
noodzakelijk is dat de bevolking instemt met herindeling en wijst er in dit verband op dat:
"Ook de provincie en de vertegenwoordigende organen in de provincie vertegenwoordigen de
bevolking". Wij begrijpen het regeerakkoord op dit punt nadrukkelijk niet als dat individuele
gemeenten, al dan niet na een referendum onder de eigen bevolking, vetomacht hebben bij
herindelingsprocessen, die noodzakelijkerwijs altijd een sterke regionale component bevatten.
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In de zienswijze van de gemeente Zijpe wordt de indruk gewekt, alsof het door bureau
Berenschot gehouden bestuurskrachtonderzoek bepalend is geweest voor het standpunt van
GS. Dit is onjuist. In de argumenten voor fusie van de drie gemeenten, die genoemd staan in
hoofdstuk 4 van het herindelingsontwerp, wordt het rapport Berenschot niet eens genoemd.
Wij verwijzen naar dit hoofdstuk, dat ook in dit herindelingsadvies is opgenomen. Deze Arhi
procedure was ook reeds gestart alvorens, juist in het kader van deze procedure, genoemd
bestuurskrachtonderzoek heeft plaatsgevonden. Daarbij was nadrukkelijk de bestuurlijke
afspraak met de raad van Zijpe, dat indien dit bestuurskrachtonderzoek de noodzaak van
herindeling, hetzij voor Zijpe zelf, hetzij voor andere gemeenten en/of de regio, zou
onderschrijven, de raad van Zijpe haar positie zou heroverwegen. Wij betreuren het dat dit
niet is gebeurd en dat in plaats hiervan de raad in meerderheid het bestuurskrachtonderzoek
als zodanig bestrijdt.
Daarbij delen wij de opvattingen van de gemeente Zijpe, zoals o.a. neergelegd in het rapport
Schaakmat, over de kwaliteit van het rapport Berenschot nadrukkelijk niet. Wij zijn ook van
mening, dat wat Berenschot op heeft geschreven over de zwakkere punten in de
bestuurskracht van Zijpe voor veel gemeenten met de omvang van Zijpe (ruim 11.000
inwoners) geldt. Die conclusies zijn in brede zin bekeken niet nieuw of verrassend.
Dat neemt niet weg dat, hoewel de bestuurskracht van Zijpe op sommige punten tekortschiet,
GS van mening zijn dat best nog een aantal jaren doorgegaan zou kunnen worden als
zelfstandige gemeente, indien er geen brede ontwikkeling naar fusie was geweest in de Kop
van Noord·Holiand en indien de bestuurskracht van andere gemeenten en van de regio als
geheel herindeling niet noodzakelijk zou maken, zoals door de overige gemeenten en in het
recente verleden ook door de raad van Zijpe zelf is onderschreven.
Verder is het zo, dat Zijpe in de huidige situatie samenwerkt met andere gemeenten in de Kop
in een groot aantal gemeenschappelijke regelingen. Zijpe heeft ook aangegeven die
samenwerking nodig te hebben om "in de toekomst op een effectieve en efficiënte wijze
uitvoering te kunnen blijven geven aan de gemeentelijke taken" (zie bijvoorbeeld
programmabegroting 2007 van de gemeente Zijpe). Wanneer de huidige
samenwerkingspartners tot gemeentelijke fusies komen, zou dit voor Zijpe betekenen, dat
Zijpe - ervan uitgaand dat de huidige samenwerkingsconstnJcties blijven voortbestaan· met
veel grotere gemeenten moet samenwerken. Dit is niet een wenselijke situatie. Uit onderzoek
van COELO (Centrum voor Onderzoek Economie Lagere Overheden) blijkt ook dat kleine
gemeenten het niet prettig vinden om in samenwerkingsverbanden te opereren waar grotere
gemeenten overheersen: "Niemand wil een muis tussen de olifanten zijn." In een dergelijke
situatie valt naar redelijkheid te verwachten dat dc rol van Zijpe louter volgend en de
daadwerkelijk aansturende rol van Zijpe van deze samenwerkingsverbanden minimaal zou
zijn.
Samenwerking met veel grotere partners zou ook tot een situatie kunnen leiden die de
gemeente Zijpe zelfbeschrijft als onwenselijk. In de programbegroting staat: "Samenwerking
op meer beleidsmatig terrein kan er echter toe leiden dat in toenemende mate kosten van
regionale samenwerki ng in rckening worden gebracht voor productcn die zonder
samenwerkingsverband niet dan wel in mindere mate door de eigen gcmeente zouden worden
verstrekt". (blz. 74 programmabegroting 2007). Het zal duidelijk zijn, dat wanneer Zijpe in
samenwerkingsverbanden terecht komt waar grotere gemeenten de toon zetten, de invloed van
Zijpe minder wordt. De kans op het onwenselijke scenario, zoals dat in de programbegroting
van de gemeente wordt geschetst, heeft dan meer kans zich te gaan voordoen.
Overigens kan het natuurlijk ook zo zijn dat de nieuwe gemeenten voor opheffing van de
gemeenschappelijke regelingen kiezen, omdat ze dan de capaciteit hebben een en ander in
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eigen huis Ie organiseren. Zijpe zou dan alleen komen te slaan, helgeen de eigen problemen I-l
vanzelfsprekend fors zou vergrolen.
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Bovendien zou hel zelfslandig blijven van Zijpe afbreuk doen aan hel concepl van een slerke:
regio met gelijkwaardige gemeenten; het concept dal door informateur Schoof is neergelegd W
en waar wij achier slaan.
"-l
Een fusie SchagenIHarenkarspel zou voor die Iwee gemeenlen wellichl een verbetering
opleveren ten opzichte van de huidige situalie, maar deze verbelering zal naar hel oordeel van
de beide gemeenten zelf onvoldoende zijn. Bovendien blijkt uit hel voorgaande dat deze
situatie ook voor de bestuurskrachl van Zijpe zelf op (korte) termijn funest zal zijn. Een
besluit tot fusie van alleen die Iwee gemeenlen is daarom niet aan de orde. Het verder
onderzoeken van andere vormen van samenwerking is ook ni el aan de orde. Dit wordl door de
overige gemeenten als onvoldoende bestempeld. Zowel de gemeenten aan de oostkani als
Schagen en Harenkarspel geven aan uit noodzaak Ie moelen fuseren. ln de opdrachl aan
infonnateur Schoof was ook een onderzoek naar samenwerking besloten. Hij is daar na
consultatie en overleg niel op uil gekomen. Alleen de gemeenle Zijpe kiest nu, in afwijking
van de eigen eerdere stellingname en na hel referendum, voor samenwerking als oplossing
voor de bestuurlijke problemen. Zijpe staat hierin echler alleen.
Alles overziend, leiden zowel het belang van Zijpe zelf, als dat van de andere betrokken
gemeenlen en dat van de regio als geheel tol een en dezelfde conclusie: herindeling volgens
het breed gedragen advies van de door de gemeenten zelf aangewezen informateur is op korte
termijn noodzakelijk als enig reële optie.

Ondersteunende zienswijzen
Van de 119 zienswijzen zijn er een aantalondersleunend aan hel herindelingsadvies.
Samenvalling zienswijzen CDA· fractie Zijpe en besluur CDA Zijpe
De CDA-fractie en het bestuur van het CDA in Zijpe geven in een zienswijze aan de noodzaak
vall herilldeling te onderschrijven. Gezien de grote opgaven waar Zijpe de komendejaren
voor staat, zoals de waterberging, de klIstverdediging. PelIelI uan Zee, NatIIra 2000,
recreatieve plannen, woningbouw en decentralisatie van taken kan naar de mening van het
CDA niet ontkomen worden aan een slagvaardig bestullr. De herindeling kan een positieve
bijdrage leveren aan zo 'n slagvaardig bestullr.
Reactie GS
De door het CDA genoemde opgaven zijn bijna dezelfde als de onderwerpen die wij noemen
in het herindelingsontwerp. Ook tijdens de besprekingen die gedeputeerde Heller gehad heen
met de gemeenteraden van Schagen en Harenkarspel (zie bijlage V en VI) zijn dergelijke
opgaven genoemd als reden voor fusie. Dil zijn ook de opgaven waar door de opstellers van
hel rapport Berenschot op gedoeld wordt, als ze schrijven over meer complexe en bovenlokale
opgaven die van slralegisch belang zijn en impacl hebben op de hele regio.
Dil soort opgaven kunnen hel beste in een grotere gemeente worden opgepakt.
Samenvatting zienswijze stuurgroep gemeente Hollands Kroon i.o.. waar dc gemeenlen aan
de oostkant die samen in een fusieoroces zitten in vertegenwoordigd zijn (Wieringen,
Wieringermeer, Anna Paulowna, Niedorp)
De stIlIIrgroep gemeente Hollands Kroon i.o. laat zich positiefllit over het
herindelingsontwerp.
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Reactie GS
Wij zijn erkentelijk voor de steun die vanuit de gemeente Hollands Kroon i.o. wordt gegeven
aan de fusie in het westen. Een fusie in het westen is naar onze mening ook nadrukkelijk
verbonden met de fusie in het oosten.
Samenvatting zienswijzen buurgemeenten Langedijk en Bergen
De raad VQlI de gemeellle Lallgedijk geeft aun kennis te hebben genomen van het
herindelingsontwerp en heeft verder geell opmerkingen. Het college van B&W van de
gemeellte BergelI geeft aan, dat men verwacht dat door de herindeling va'l de gemeenten in
de Kop van Noord-Hol/and de balans /lissen de regio 's ill Noord-Hol/and Noord niet .al
veranderen en heeft geen aanleiding tot het indienen van opmerkingen op het
herilldelingontwerp.

Reactie GS
Wij nemen kennis van beide zienswijzen en onderschrijven deze.
Samenvalling zienswijze ondernemersverenigingen Schagen, Zijpe en Harenkarspel
De olldememersverenigingen VQll de drie gemeenten geven in hun .ienswijze aan de
noodzaak van herindeling te onderschrijven en willen graag betrokken worden bij het
herindelingsproces.

Reactie GS
Wij zijn verheugd over de ondersteuning vanuit de hoek van de ondernemersverenigingen
voor deze fusie. Wij hebben inmiddels ook geconstateerd, dat de ondememersverenigingen in
de gemeente Hollands Kroon i.o. inhoudelijk betrokken zijn bij het komen tot prioriteiten in
de strategische visie van de nieuwe gemeente middels O.a. een door hen geschreven
speerpuntennotitie. Wij hebben ook vernomen, dat voorbereidingen worden getroffen om een
dergelijke inbreng ook te hebben in de nieuwe gemeente Harenkarspel-Schagen-Zijpe.
Samenvatting zienswijze gemeenteraad NiedolJ?
De gemeenteraad van Niedorp geeft in haar zienswijze aan achter de herindeling te staan en
is van menillg dat met het ontstaan van de nieuwe gemeente aan de westkant, de gemeente
Hollands Kroon en de stad Den Helder een evenwichtige samenhang in de regio wordt
gecreëerd. Tevens vraagt ze om een snelle a/ronding van de processelI van herindeling.

Reactie GS
Wij zijn erkentelijk voor de steun van de gemeenteraad van Niedorp voor de fusie aan de
westkant en onderschrijven de wenselijkheid om tot snelle afronding van de beide
herindelingsprocessen te komen.
Samenvatting zienswijze gemeenteraad Den Helder
/n deze zienswijoe wordt verwoord dat Den Helder de rol in het kader van de regionale
samenwerking (die in het rapport Schoo/staat genoemd) wil oppakken.
Den Helder schrijft: "Ge.ien de omvangrijke regionale opgave waar we als regio Kop van
Noord-Hollund voor staan, stel/en wij een ill/ensieve samenwerking met de regio voor waarin
Den Helder de regierol wil vervul/en. "En: "Van belang is ook de rol die de twee beoogde
nieuwe gemeenten hebben".
Tevens heeft de gemeente Den Helder haar negatieve zienswijze op het herindelingsontwerp
Hollands Kroon ingetrokken en een nieuwe zienswijze in lijn met de zienswijze op /ret
herindelingsontwerp Harenkarspel - Schagen - Zijpe ingediend.

Reactie GS
De gemeente Den Helder stond eerder negatieftegcnover beide fusies, omdat Den Helder een
voorkeur had voor de vonning van een Noordgemeente met de gemeenten Den Helder, Anna
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Paulowna, Wieringen, een gedeelte van Zijpe en eventueel Wieringermeer en een
,..
Zuid gemeente bestaande uit Harenkarspel, Schagen, Niedorp, een gedeelte van Zijpe en
t-'
eventueel Wieringermeer. Bij de overige gemeenten was echter geen steun voor deze varianR
en bovendien had Den Helder zelf aangegeven herindeling niet nodig te hebben om haar
:
bestuurskracht te versterken. Dit had lot gevolg dat Den Helder buiten de herindelingen is riJ
gebleven.
W
Naast het rapport van Schoof wordt in het rapport van DeetmanlMans van 15 oktober 2010
ook gesteld dat regionale samenwerking een absolute must is en er een niet vrijblijvende
samenwerking tot stand dient te komen tussen de gemeenten en regionale partners in de Kop
van Noord·Holland, waarbij de provincie de regie dient te nemen. Voor de gemeente Den
Helder is het van belllllg dat zij de lead neemt in een aantal regionale opgaven. Een goede
aanzei kan zijn dat Den Helder de lead neemt in het opstellen van een gezamenlijke visie van
de negen gemeenten in de regio Kop van Noord-Holland.
Wij staan positief tegenover de door Den Helder ingeslagen richting en willen die ook
faciliteren. Daarbij denken wij aan financiële ondersteuning bij het tot stand brengen van de
regionale samenwerking en ambtelijke ondersteuning, waarover recent bestuurlijke afspraken
zijn gemaakt met Den Helder. Gedeputeerde Staten zijn verheugd dat er op dit moment in
ieder geval veel positieve ontwikkelingen op het gebied van regionale samenwerking in de
Kop zijn, bijvoorbeeld de intentieverklaring voor samenwerking havenontwikkeling,
regioconferentie Krimp en invulling gebiedsagenda Noord-Holland Noord.
5.3

Eindoordeel

De ingebrachte zienswijzen - 119 in totaal - z~n stuk voor stuk geregistreerd, gecontroleerd,
gerubriceerd, beoordeeld, gewikt en gewogen. Gedeputeerde Staten hebben dit met veel
aandacht en zorgvuldigheid gedaan en spreken hun waardering uit voor de inwoners,
ondernemers, maatschappelijke instellingen en collega-overheden die een zienswijze hebben
ingediend.
Alles afwegend komen GS tot de conclusie dat de zienswijzen geen aanleiding geven afte
wijken van de bestuurlijke indeling zoals voorgesteld in het herindelingsontwerp en het in de
regio breed gedragen advies van informateur Schoof. Het voorstel zoals dat gedaan is in het
herindelingsontwerp wordt gehandhaafd in dit herindelingsadvies.
GS constateren dat er groot bestuurlijk draagvlak is voor versterking van de bestuurskracht in
de Kop 'van Noord-Holland, zowel aan de oostkant als aan de westkant. Alleen de gemeente
Zijpe blijn bij haar standpunt bestuurlijk zelfstandig te willen blijven. Qua maatschappelijk
draagvlak kan gesteld worden dat het verzet vooral van inwoners van de gemeente Niedorp
komt, daar een deel van hen meer voelt voor fusie met Harenkarspel, Schagen en Zijpe dan
met Anna Paulowna, Wieringen en Wieringermeer - een fusievariant waarvoor geen
bestuurlijk draagvlak bestaat.
Er is samenhang tussen de fusie aan de oostkant tot de nieuwe gemeente Hollands Kroon en
dit voorstel tot fusie aan de westkant. Beide voorstellen zijn hel resultaat van een bestuurlijk
proces in de regio Kop van Noord-Holland dat enige jaren geleden in gang is gezet om te
komen tot gedragen en duurzame maatregelen ter versterking van de bestuurskracht. In de
breed gedragen regiovisie van informateur Schoof wordt een integraal beeld geschetst van de
bestuurlijke indeling van de regio, waar beide fusies onderdeel van uitmaken. Dat het proces
aan de westkant niet geheel gelijk oploopt met het proces aan de oostkant, is mede een gevolg

• Zie bijlage X, Overzicht ingediende zienswijzen
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van de door GS in deze Arhi-procedure betrachte zorgvuldigheid en het feit dat het hier om
processen gaat met veel actoren en belangen.
GS zijn zich er terdege van bewust dat dit herindelingsadvies in strijd is en blijft met het
standpunt van de gemeente Zijpe. Echter, bij gebrek aan afdoende alternatieven of
mogelijkheden om de wens van Zijpe te verbinden met de wensen en belangen van de rest van
de regio, blijven Gedeputeerde Staten in het belang van de regio als geheel en van de overige
gemeenten in de regio achter dit voorstel staan. Gezien de recente ontwikkelingen in de regio
op het gebied van het intensiveren van de regionale samenwerking met Den Helder die de rol
van trekker daarin op zich neemt, hebben GS er vertrouwen in dat dit herindelingsadvies, in
combinatie met de fusie aan de oostkant, gaat leiden tot het beoogde resultaat van een sterke
en evenwichtige regio.
Kortom, alles afwegend komen GS tot de conclusie dat de zienswijzen geen aanleiding geven
af te wijken van de bestuurlijke indeling zoals voorgesteld in het herindelingsontwerp en
conform het advies van informateur Schoof. Het voorstel zoals dat gedaan is in het
herindeJingsontwerp wordt gehandhaafd in dit herindelingsadvies.

6.

Vervolgprocedure

Het tijdpad van de Arhi-procedure Harenkarspel - Schagen - Zijpe is gericht op
inwerkingtreding van de nieuwe gemeente per 1januari 2013. Met de vaststelling van het
concept herindelingsadvies door GS op 11 januari 20 II ligt deze planning op schema.
De wet arhi schrijft voor dat PS binnen vier maanden na de beëindiging van de periode van de
ter inzage legging het herindelingsadvies dienen vast te stellen. Vervolgens wordt het
herindelingsadvies naar de minister van BZK gezonden met het verzoek een voorstel voor een
herindelingsregeling op te stellen. Mede op basis hiervan kan parlementaire besluitvorming
plaatsvinden.
De planning ziet er als volgt uit:
1l januari 2011
7 februari 2011
14 februari 20 II
Medio februari 2011
Medio februari tot en met
(uiterlijk) juni 20 II
Juli 2011 - december 2012
I januari 2013

Vaststelling van het concept herindelingsadvies door GS.
Behandeling van het concept herindelingsadvies door de
Statencommissie FEPO.
Vaststelling van het herindelingsadvies door PS.
GS zenden het herindelingsadvies aan de minister van BZK.
De minister zendt het voorstel voor de herindelingsregeling
binnen vier maanden aan de ministerraad.
Parlementaire behandeling door de Tweede Kamer en de
Eerste Kamer.
Ingangsdatum nieuwe gemeente.
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Voorzitter: dhr. J.W. Remkes/dhr. AP, van der Meché
Griffier:
mw, I.JM, Speekenbrink/dhr. J Vrijburg
,.

Opening en mededelingen.
Van de leden mw Ajouaau (PvdA) is bericht ontvangen dat zij op
14 februari niet aanwezig kunnen zijn.
De voorzitter heeft een aantal aanbiedingen in ontvangst mogen nemen waaronder:
· een schaduw flora en faunanota (dhr. van Oeveren PvdO)
· een eindrapport van de werkgroep Bouwen en Infrastructuur (dhr. Kraak WO)
· een handreiking herstructurering bedrijven terreinen (dhr, Kraak WO)
- een boekje over het Paviljoen (mw, Baggerman, gedeputeerde)

2a.

Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding
en tijdelijk opheffen van opgelegde geheimhouding.
Gedeputeerde Staten hebben bij besluit van 11 januari 2011 op grond van een
belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur,
geheimhouding opgelegd La.v, het onderzoeksrapport garantstellingen
(kenmerk 2011-2423)

2b.

Installatie statenlid de heer P. de Pagter (fractie De Pagter)
De heer De Pagter heeft in handen van de voorzitter de belofte afgelegd.

2c.

Motie vreemd aan de orde van de dag.
M 2-1/14'02-20/1
Provinciale Staten verzoekt het college van Gedeputeerde Staten om:
extra middelen binnen de portefeuille van de Gedeputeerde cultuur, meer in
in het bijzonder op het gebied van monumenten, op korte termijn vrij te
l!1aken voor de projecten die wel aan de r,egeling voldoen, maar vanwege het
bereiken van het subsidieplafond 2010 bij de Provincie geen bijdrage ontvangen,
die zo noodzakelijk is om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren
Roept het college op om:
mede gelet op de vele projecten die al wel bekend zijn en nog niet geheel
aan de criteria voldoen maar zonder twijfel tot een aanvraag zullen leiden
voor de laatste ronde TWIN·H bijdragen in 2011, alle inspanningen te
verrichten om ook in 2011 nog extra middelen voor monumenten, musea en
archieven vrij te maken en zo mogelijk een extra ronde in dit voorjaar open te
stellen, naast de reguliere indiening voor 1 september 201 I, teneinde de
restauraties ZO snel als mogelijk tot uitvoering te kunnen brengen.

I Voor cen Weel'gflve van de discussie lijdcns deze vergadering wordt verwezen naar de notulen. De notulen
komen in definitieve vorm beschikbaar zodra deze in de eerstvolgende vergadering van Provinciale Staten zijn
vastgesteld. De eerstvolgende veJ'gadering is op
.
Stukken die in Provinciale Staten zijn bcsproken, zijn te vinden op
hllQ=//www.noord·holland.nl/weblBestuul.rProviHciale-Slalcn-vcrgadering/Vemndcrstukken.htm

Motie vreemd aan de orde van de dag.
M 2·3/14-()2-201 I
Provinciale 'Staten stellen het college van Gedeputeerde Staten voor om:
dergelijke gewichtige besluiten na behandeling in de betreffende
commissie{s) in twee "rondes"aan Provinciale Staten voor te leggen,
d.w.z. in twee statenvergaderingen;
.:. waarbij de voordracht In de eerste statenvergadering ter beraadslaging
wordt voorgelegd, waarbij intentionele moties en amendementen kunnen
worden voorgedragen;
.:. waarna Gedeputeerde Staten n.a.v de voorgedragen (Intentionele) moties
en amendementen een ambtelijk en/of juridisch advies kunnen
uitbrengen in de periode tot aan de tweede statenvergadering;
.:. waarna de voordracht in de tweede statenvergadering ter besluitvorming
wordt voorgelegd, definitieve moties en amendementen ter stemming
kunnen worden ingediend en tot vaststelling van het geheel kan worden
overgegaan;
verzoeken de voorzitter erop toe te zien, dat de wijze van behandelen van
gewichtige en omvangrijke documenten in Provinciale Staten wordt verbeterd
door invoering van een bijzondere regeling hiertoe, hetzij op basis van dit
voorstel, hetzij op basis van een geschikt alternatief;
verzoeken de voorzitter en het college om het Presidium te betrekken in het
ontwikkelen van een dergelijke bijzondere regeling ter behandeling van
gewichtige besluiten, alsmede in het bepalen wanneer van een "gewichtig besluit"
sprake is.
De fracties van de CU·SGP, D66, PvdD en fractie De Pagter wordt aantekening
verleend dat zij geacht wensen te worden tegen deze motie te hebben gestemd.
3.
•

•

•

4.

Vragenuur.
De vragen die gesteld zijn door de heer Vis (WO) betreffende de samenwerking/
samenvoeging van de 3 noordelijke randstadprovincies worden beantwoord door
de heer Meerhof.
De vragen die gesteld zijn door de heer Gersteling (SP) betreffende de
samenwerking/samenvoeging van de 3 noordelijke randstadprovincies worden
eveneens door de heer Meerhof beantwoord.
De vragen die gesteld zijn door de heer De Vries (SP) over wachtgelduitkeringen
worden beantwoord door de heer Remkes.

Hamerstukken.
a.

Statenvoordracht (21) wijziging gemeenschappelijke regeling
Randstedelijke Rekenkamer.

Provinciale Staten besluiten:
De Gemeenschappelijke regeling Randstedelijke Rekenkamer te wijzigen zoals
aangegeven in de voordracht.
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b. Statenvoordracht (22) aanpassen reglement van orde voor de
vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten
In Noord-Holland 2007 en het reglement van orde voor de provinciale
statencommissies in Noord-Holland 2007.
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Provinciale Staten besluiten:
tIJ
IJl
Het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van
Provinciale Staten van Noord-Holland 2007 en het Reglement van orde voor de
vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Statencommissies van
Noord-Holland 2007 te wijzigen conform de voordracht.
c.

Statenvoordracht (20) vaststellen subsidieverordening fractiebijdrage
20' 1.

Provinciale Staten besluiten:
De verordening zoals omschreven in de voordracht vast te stellen.
d. Statenvoordracht (23) wijziging gedragscode voor statenleden, duo
commissieleden, gedeputeerden en de commissaris van de Koningin
van de provincie Noord-Holland
Provinciale Staten besluiten:
De gedragscode voor statenleden, duocommissieleden, gedeputeerden en de
commissaris van de Koningin als volgt te wijzigen:

1.
2.
3.

4.

5.

11

Artikel 2.17 aan te vullen met: ''Voor een voltijds bestuurder vindt verrekening plaats
met inkomsten uit niet aan het ambt gebonden nevenfuncties";
Artikel 2.26 aan te vullen met: ''Verrekening vindt plaats met inkomsten uit niet aan
het ambt gebonden nevenfuncties";
In de artikelen 4.3, 4.8, 4.13 en 4.19 de zinsnede "en die een geschatte waarde van
meer dan € 50,- vertegenwoordigen" en de zin "Geschenken en giften die een waarde
van € SO,- of minder vertegenwoordigen kunnen worden behouden" te laten
vervallen;
In artikel 5.13 de zinsnede "wordt dit voorgelegd aan de commissaris van de
Koningin" te wijzigen in "wordt dit voorgelegd aan de provinciesecretaris".
In artikel 5.23 de zinsnede "wordt dit voorgelegd aan de gedeputeerde die
portefeuillehouder personeel is" te wijzigen in "wordt dit voorgelegd aan de
provincies ecretaris".
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het
Provinciaal Blad waarin het is geplaatst.
e. Statenvoordracht (17) instelling commissie regionaal overleg luchthaven
Hilversum.
Provinciale Staten besluiten:
De verordening Commissie regionaal overleg luchthaven Hilversum vastte stellen.
f.

Statenvoordracht (18) instelling commissie regionaal overleg luchthaven
Texel.

Provinciale Staten besluiten:
De verordening Commissie regionaal overleg luchthaven Texel vast te stellen.
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g. 5tatenvoordracht (24) l' programmabegrotingswijziging 2011.
Provinciale Staten besluiten:
1. Ten laste van de saldireserve € 4.969.655 ter beschikking Ie stellen voor projecten
Uitgestelde Intenties 2010.
2. Ten laste van de reserve FaciliterJngskosten € 18.734.147, conform de toelichting, toe te
voegen aan de begroting 2011.
3. Ten laste van de bestemmingsreserve AP201 0, onderdeel uitvoering motie 5-16, €
12.700.000 voor de volgende projecten beschikbaar te stellen:
• € 1.500.000 voor het project 5treekrekening Texel
• € 1.000.000 voor het project Aanbesteding OV Gooi en Vechtstreek
• € 10.000.000 voor het project Artis Zoo Amsterdam
• € 200.000 voor het project Motorcrossbaan Den Helder
4. Ten laste van de bestemmingsreserve AP201 0, onderdeel Revolvlng fund woningbouw,
€ 10.000.000 voor de uitvoering van de Provinciale Woonvisie 2010-2020 beschikbaar te
stellen.
5. Ten laste van de bestemmingsreserve AP201 0, onderdeel Investeringsfonds
Multifunctionele accommodaties, € 2.000.000 beschikbaar te stellen.
6. Ten laste van de bestemmingsreserve EXIN-H € 81,4 miljoen voor de realisatie van de
Westfrisiaweg beschikbaar te stellen.
7. In het kader van de nota beheer en onderhoud kapitaalgoederen, voor
vervangingsinvesteringen wegen een kapitaalkrediet ad € 13,6 miljoen beschikbaar te
stellen en voor vervangingsinvesteringen vaarwegen een kapitaalkrediet ad € 42,2
miljoen beschikbaar te stellen.
8. Ten laste van de bestemmingsreserve Kranenburg Monumentenfonds € 2.000.000
beschikbaar te stellen ter dekking van het subsidieplafond 2011 van de
Uitvoeringsregeling Musea, Archieven en Monumenten, onderdeel Monumenten.
9. Conform de Financiële Verordening 2011, de bestemmingsreserve Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap ad € 607.520 In te stellen, en het bedrag in de begroting 2011
beschikbaar te stellen.
10. De begroting 2011 bij te stellen in overeenstemming met de voorstellen zoals
opgenomen in paragraaf 1.2 "Specificatie van de wijzigingen per programma". Hierin zijn
de kas ritmes opgenomen van de besluiten 1 tlm 9.
h. Statenvoordracht (25) aanpassing provinciale aanbestedingsregels.
Provinciale Staten besluiten:
1. In te stemmen met het voorstel houdende aanpassing van de provinciale
aanbestedingsregels;
2. Aan GS de bevoegdheid te verlenen tweejaarlijks de Europese drempelbedragen in
de provinciale aanbestedingsregels aan te passen aan de geldende, door de
Europese Commissie vastgestelde, Europese drempelbedragen;
3. CS ervoor zorg te laten dragen dat de in de provinciale aanbestedingsregels
opgenomen Europese drempels elke 2 jaar worden aangepast aan de geldende,
door de Europese Commissie vastgestelde, Europese drempelbedragen (en hiervan
mededeling te doen in het Provinciaal Blad).
5.

Statenvoordracht (27) rapport "omzien om vooruit te zien", Evaluatie duale
Werkwijze Provinciale Staten 2007·2011.
Provinciale Staten besluiten:
1. kennis te nemen van de hoofdconclusies en aanbevelingen van de evaluatie
werkwijze P5 2007-2011 en deze op 14 februari 2011 ter bespreking aan te
bieden aan PS ten behoeve van de overdracht aan het nieuwe Presidium na de
verkiezingen in maart 2011.
2. de aanbevelingen, die vragen om bespreking, uitwerking of verheldering samen
met een plan van aanpak van de Statengriffie te overhandigen aan het nieuwe
Presidium na de verkiezingen van maart 2011.
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6.

Statenvoordracht (26) partiële herziening provinciale structuurvisie NHG 20'?(O.
Provinciale Staten besluiten:
middels hoofdelijke stemming (33 voor/21 tegen) is besloten dit agendapunt te
behandelen gedurende de eerstvolgende reguliere statenvergadering.

7a.

Statenvoordracht (1 S) TWIN-H instelling beheergrondbank Laag Holland.
Provinciale Staten besluiten:

I. een krediet van € 5 miljoen beschikbaar te stellen ten behoeve van de aankoop van
2.

3.

4.
5.

7b.

grond (inclusief bijkomende kosten) voor continuering en opschaling van de
beheergrondbank;
de binnen de bestemmingsreserve lWIN·H gereserveerde € 5 miljoen voor
bovengenoemd project te laten vrij vallen in de saldi re serve;
de jaarlijkse baten en lasten voortkomend van het krediet van € 5 miljoen, te weten
rente- en beheerlasten alsmede pachtinkomsten, vanaf de lomernota 2011
structureel in de begroting te ramen op een nieuwe post voor de grondbank
(731819);
het werkingsgebied van de beheer9rond bank uit te breiden met het Noord-Hollandse
deel van het Groene Hart en in het bijzonder de Amstelscheg;
vanaf 2016 iedere vijf jaar de voortzetting van de beheergrondbank te evalueren.
mecle op basis van onderzoek naar zowel de effectiviteit als de werking van het
instrument.
Statenvoordracht (16) TWIN-H revolving fund grondruilingen.

Provinciale Staten besluiten:
1. Een krediet van € 3 miljoen uit lWIN-H (GRjS.2) beschikbaar te stellen ten behoeve
van aankoop van landbouwgrond (inclusief bijkomende kosten) voor het Revolving
Fund Grondruilingen met een looptijd van 10 jaar (2011-2020);
2. De binnen de bestemmingsreserve TWiN-H gereserveerde € 3 miljoen voor
bovengenoemd project te laten vrijvallen in de saldireserve;
3. De jaarlijkse baten en lasten voortkomend van het krediet van € 3 miljoen, te weten
rente- en beheerslasten alsmede overige kosten en opbrengsten, vanaf de Zomernota
2011 structureel in de begroting te ramen door verhoging van de Begrotingspost
Grondbank: Beheer en Ruil (731819), ten laste van de algemene middelen;
4. In 2016 de voortzetting van het Revolving Fund Grondruilingen te evalueren op basis
van onderzoek naar zowel de effectiviteit als de werking van het instrument.
De fractie van de PvdD en fractie De Pagter wordt aantekening verleend dat zij geacht
wensen te worden tegen deze voordracht te hebben gestemd.
8.

Statenvoordracht (28) ontwerp herindelingsadvies Harenkarspel, Schagen en
Zijpe.
provinciale Staten besluiten:
I. het ontwerp herindelingsadvies Harenkarspel, Schagen en Zijpe, waarin het
eindoordeel van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland ten aanzien van de
bestuurlijke indeling van Harenkarspel, Schagen en Zijpe luidt, dat de drie
gemeenten samengevoegd moeten worden tot één gemeente, vastte stellen.
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2. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te adviseren de
bestuurlijke Indeling van Harenkarspel, Schagen en Zijpe aan te passen
overeenkomstig het ontwerp herindelingsadvies Harenkarspel, Schagen en Zijpe.
De fracties van de SP, CU-SGP en PvdD wordt aantekening verleend dat zij geacht
wensen te worden tegen deze voordracht te hebben gestemd.
De heer Talsma (PvdA) heeft niet deelgenomen aan de stemming.
Statenvoordracht (11) TWIN-H openbare verlicllling.

9.

Provinciale Staten besluiten:
1. In te stemmen met de voordracht TWIN·H V/S Duurzame Energie Projecten en
duurzame openbare verlichting gemeenten NH inclusief bijlagen
2. Voor het project V/S,4 Stimulering duurzame openbare verlichting gemeenten NH
€ 400.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van subsidieverlening aan
gemeenten van maximaal .€ 1 0.000 per gemeente;
3. Het totaal aan bovengenoemde bedragen ad € 400.000,- ten laste te brengen van
de bestemmingsreserve TWIN·H. budget Duurzame Energie Projecten en
Initiatieven (V/S) /
Statenvoordracht (12) regionale zelfvoorziening energie.

10.

1.

2.
3.

4.

Provinciale Staten besluiten:
Voor de uitvoering van de hieronder genoemde deelprojecten de volgende bedragen
beschikbaar te stellen:
a. € 1.000.000 aan TexelEnergie voor het project Collectie aankoop PV
particulieren (V/6.1);
b. € 2.500.000 aan de gemeente Texel voor het project voor Duurzame
investeringen in de woningbouw (V/6,2);
c. € 1.S00.000 beschikbaar te stellen:voor Overige Duurzame Energieprojecten
Texel (V/6.3) op basis van volgende criteria:
I. het project draagt bij aan de vastgestelde ambitie van de
gemeente Texel (Raadbesluit 2 maart 2010 Energie voor Texel)
om Texel in 2020 een energie zelfvoorzienend eiland te
maken;
2. de projectkosten betreft voor minimaal 90% een fysiek tastbare
investering in duurzame energie opwekking en / of
energiebesparing;
3. uiterlijk zes maanden na subsidieverlening start de fysieke
realisatie van het project;
4. aanvragen dienen uiterlijk 1 juni 2013 bij de provincie
ingediend te zijn;
S. toekomstig beheer en onderhoud van project is voor minimaal
10 jaar geregeld.
Het College van GS op te dragen iedere 2 jaar te rapporteren over de concrete
resultaten van het project 'Regionale zelfvoorziening energie' in relatie tot de
vastgestelde ambitie;
De onder b. genoemde bedragen voor in totaal € S miljoen ten laste te brengen van
de bestemmingsreserve TWIN-H, budget Duurzame energie: Regionale
zelfvoorziening energie.
Na bovengenoemde besluitvorming in Provinciale Staten het onder 2 sub b genoemd
besluit begrotingstechnisch te verwerken in de eerstvolgende wijziging begroting
2011 ;
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5.

Op basis van artikel 1, tweede lid, van de Algemene Subsidieverordening Noord
Holland 2009, een subsidie te verlenen aan gemeente Texel voor het deelproject
V/G.2 van € 2,5 miljoen en aan TexelEnergie voor het deelproject V/G.l van € 1
miljoen, Onder voorbehoud van instemming voordracht TWIN-H Regionale
zelfvoorziening energie inclusief de bijlagen.
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De fracties van de VVD en CU-SGP wordt aantekening verleend dat zij geacht wensen
te worden tegen deze voordracht te hebben gestemd.
Mevrouw Eelman (CdA) heeft niet deelgenomen aan de stemming.
, l.

Statenvoordracht (13) uitvoeringsprogramma duurzame energie: wind.
Bij de behandeling van dit onderwerp zijn de volgende amendementen en motie
aangenomen:
A 11-la/14-02-2011 (CDA):
Besluiten:
Het ontwerpbesluit als volgt aan te passen:
- het woord "uitvoeringsprogramma" te vervangen door het woord
"beleidskader"
- 3a: Thans geen oordeel uit te kunnen spreken over beide verzoeken tot het
vaststellen van een inpassingsplan voor windpark Jan van Kempen en
windpark Westfrisia, maar dit pas te kunnen doen nadat integrale
windplannen voor de Kop van Noord-Holland en West-Friesland zijn
vastgesteld.
De fractie van de WD wordt aantekening verleend dat zij geacht wensen te worden
tegen dit amendement te hebben gestemd.

A 11·2/74·02·2011 (SP):
Besluiten:
Aan de kaderstelling, zoals beschreven in het Uitvoeringsprogramma wind op
land. toe te voegen:
Als richtlijn wordt het principe "één nieuwe windturbine betekent één oude
windturbine is é'én windturbine of -molen minder" gehanteerd. Bepalend Is het aantal
windturbines opgesteld in 2025. de einddatum voor het realiseren van de gewenste
hoeveelheid MW.
De fractie van de VVD wordt aantekening verleend dat zij geacht wensen te worden
tegen dit amendement te hebben gestemd.
M 11,4/14-02,2011 (PvdD):
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:
. zich in te zetten dat het uitvoeringsprogramma wind op land leidt tot een afname
van de bestaande (ernstige) overlast van voorkoming van nieuwe overlast;
- zich in te zetten dat de (ernstige) overlast veroorzakende windmolens met voorrang
worden verwijderd of aangepast.
De fractie van de WO wordt aantekening verleend dat zij geacht wensen te worden
tegen deze motie te hebben gestemd.

I,

Provinciale Staten besluiten:
a. In te stemmen met de voordracht beleidskader Wind op Land Noord-Holland 2011
inclusief de in de bijlagen opgenomen:
i. Beleidskader Wind op Land Noord-Holland 20 11;
ii, De Windkansenkaart 2.0;
iiL TWIN-H projectvoorstellen in het kader van V/5.2 Duurzame Energie projecten en
initiatieven; Wind op land;
b. Voor het beleidskader Wind op Land de volgende bedragen beschikbaar te stellen:
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i.

€ 420,000 voor een Regionale strategie windenergie in de Kop van Noord-Holland

(V/S,2b);
ii. € 200,000 voor Windplan Wieringermeer (V/S,2c);
iii. e 600.000 voor Overige projecten Wind op land (V/S,2d) op basis van de in de
voordracht genoemde criteria. Dit budget is onderverdeeld in € 450.000 voor
Wind projecten/Integrale wind plannen op land en € J 50.000 voor Kennisprojecten
wind op land.
e. Na uitvoering de restantbudgetten van de projecten V/S.2a (Wind- en inpassingsplan
West-Friesland, PS·besluit september 2010) en de onder b. genoemde V/S.2b en
V/S.2c toe te voegen aan het budget Overige projecten Wind op land (V/S.2d);
d. De onder b. genoemde bedragen met een totaal van € 1.220.000 ten laste te
brengen van bestemmingsreserve TWIN-H VIS Duurzame Energie: projecten en
initiatieven.
2.. Na bovengenoemde besluitvorming in Provinciale Staten het onder 1 genoemd besluit
begrotingstechnisch te verwerken in de eerstvolgende wijziging begroting 20 J 1.
3.
a.
Thans geen oordeel uit te kunnen spreken over beide verzoeken tot het
vaststellen van een inpassingsplan voor windpark Jan van Kempen en
windpark Westfrisia, maar dit pas te kunnen doen nadat integrale windplannen
voor de Kop van Noord-Holland en West-Friesland zijn vastgesteld.
b.
Provinciale Staten gedurende de planprocedure op cruciale momenten actief
en tijdig te Informeren;
e.
Initiatiefnemer V.O.F. Windpark Jan van Kempen I.o. en Windpark Westfrisia
B.V. van het besluit op de hoogte te stellen.
12.

Statenvoordracht (14) duurzaam energiefonds Noord-Holland.
Provinciale Staten besluiten:
Ordevoorstel van mw. Blokker (PvdA) tezamen met andere partijen om de voordracht
aan te houden en door te geleiden naar de eerstvolgende statenvergadering wordt
gehonoreerd.
De fracties van GL, PvdD en 2 leden van de SP wordt aantekening verleend dat zij
geacht wensen te worden tegen dit ordevoorstel te hebben gestemd.

'3.

Statenvoordracht (30) rapport Randstedelijke Rekenkamer regie op
Herstructureren bedrijventerreinen.
Provinciale Staten besluiten:
1. De door de Randstedelijke Rekenkamer gedane aanbevelingen over te nemen met
inachtneming van de door Gedeputeerde Staten gemaakte opmerkingen;
2. De aanbevelingen van de Randstedelijke Rekenkamer en de reactie van Gedeputeerde
Staten onderdeel te laten uitmaken van de voortgaande dialoog tussen Gedeputeerde
Staten en Provinciale Staten over het bedrijventerreinenbeleid,

'4.

Statenvoordracht (31) rapport Randstedelijke Rekenkamer provinciaal
economisch beleid.
Provinciale Staten besluiten:
1. De door de Randstedelijke Rekenkamer gedane aanbevelingen over te nemen met
inachtneming van de door Gedeputeerde Staten gemaakte opmerkingen;
2. Gedeputeerde Staten te verzoeken de aanbevelingen van de Randstedelijke
Rekenkamer in haar economisch beleid gestalte te geven.
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15.

Statenvoordracht (92) gebruik & beheer Paviljoen Welgelegen.
Bij de behandeling van dit onderwerp is het volgende amendement aangenomen:
A 15-1/14-02-2011 (CDA):
Besluiten:
1. Het huidige lid 3 van het ontwerp' besluit van de concept-voordracht van het
presidium te schrappen;
2. een nieuw lid 3 en 4 toe te voegen die als volgt luiden:
3. "dat de publiek-politieke ruimten in Paviljoen Welgelegen beschikbaar zijn, naast
de reeds beschreven lunchconcerten en tentoonstellingen voor:
a. het houden van fractievergaderingen;
b. het geven van rondleidingen door de fracties zoals omschreven in het
"kader voor het gebruik en beheer van Paviljoen Welgelegen";
c. het houden van politieke bijeenkomsten door de in Provinciale Staten
vertegenwoordigde politieke fracties tot een maximum van tweemaal per
kalenderjaar en dit uitgangspunt na het eerste en het derde jaar te
evaluaren;
4. dat de tweede reguliere ontruiming van de statenzaal een activiteit behelst die
door Provinciale Staten wordt aangewezen en alle extra ontruimingen boven de
genoemde twee een apart besluit vereisen.
Provinciale Staten besluiten:
1. In te stemmen met de nota Kader gebruik & beheer Paviljoen Welgelegen waarin
zijn opgenomen de navolgende uitgangspunten voor het gebruik van het Paviljoen
Welgelegen:
•
Uitgangspunt I: Het gebruik van Paviljoen Welgelegen dient het provinciaal
belang, met de aanvulling van het Presidium dat dit belang de provinciale
democratie is.
o
Uitgangspunt 2: Paviljoen Welgelegen huisvest een drietal hoofdfuncties, die
gekoppeld zijn aan de drie vleugels van het gebouw.
o
Uitgangspunt 3: De schoonheid en kracht van Paviljoen Welgelegen zetten we in
om de publieke betrokkenheid bij de provinciale pOlitiek te vergroten.
o
Uitgangspunt 4: De provincie wil de kunsthistorische waarde van het pand in
stand houden.
o
Uitgangspunt 5: Gedeputeerde Staten zijn verantwoordelijk voor het dagelijks
beheer van Paviljoen Welgelegen.
2) De nota Kader gebruik & beheer Paviljoen Welgelegen aan te vullen met de
navolgende afspraken en die als leidend te beschouwen in voorkomende gevallen bij
het gebruik van het Paviljoen:
•
het Gebruikersoverleg, bestaande uit ambtelijk vertegenwoordigers van alle
gebruikers van het Paviljoen, bespreekt het gebruik en de planning daarvan
regelmatig en signaleert knelpunten in zowel het gebruik als de planning. Op het
niveau van het Gebruikersoverleg worden de knelpunten besproken en opgelost.
De ambtelijk voorzitter heeft geen doorslaggevende stem_ Indien een knelpunt
niet binnen het Gebruikersoverleg opgelost kan worden, wordt dit punt
rechtstreeks onderbouwd aan de Commissaris van de Koningin voorgelegd die
hierover een besluit neemt;
o
dat standaard de maandagen en donderdagavonden, de dagen die door PS in
deze statenperiode als vergaderdagdelen voor PS en commissies zijn benoemd,
en op basis van de praktijk horen daar ook de donderdagmiddagen bij, worden
bestemd voor (veelzijdig) gebruik door PS. Dit geldt voor alle maandagen en
donderdagmiddagen en -avonden van het jaar. Uiteraard zijn voor overige
gebruikers op de andere dagen ruimten (van het middendeel van het Paviljoen)
beschikbaar. lnroostering wordt in het Gebruikersoverleg afgestemd;
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•

•
•

•

•

•

dat uiterlijk twee weekenden voor de vastgelegde data wordt besloten of de
ruimten vrijgegeven kunnen worden en dat dit aan de centrale planning wordt
doorgegeven door de griffie;
dat door derden de genoemde data in optie genomen I<unnen worden in de
wetenschap dat de optie wellicht niet gerealiseerd wordt;
dat de aan het statenwerk gerelateerde bijeenkomsten in het middendeel van het
Paviljoen, zoals bijvoorbeeld de Willem Arondéuslezing, informatiebijeenkomsten
etc., die op andere dagen dan de maandag en de donderdagmiddag en ·avond
plaatsvinden, zo snel mogelijk worden ingeroosterd en dat in het geval van
mogelijke knelpunten met de GS· of ambtelijke agenda's in het Gebruikersoverleg
naar een oplossing wordt gezocht;
dat voor onvoorziene Statenvergaderingen altijd een beroep gedaan kan worden
op de Statenzaal en dat daarbij in beginsel getracht wordt om deze op de
maandag c.q. donderdag in te plannen;
dat de gemaakte afspraken zoals opgenomen in de nota Kader gebruik en beheer
Paviljoen Welgelegen en in deze oplegnotitie na één jaar worden geëvalueerd en
voorgelegd aan het Presidium. Het initiatief tot evaluatie wordt genomen door de
griffie in overleg met de gebruikersgroep;
dat het Presidium uitspreekt dat na de verkiezingen in maart 2011 wordt
vastgehouden aan deze uitgangspunten, totdat PS eventueel anders besluiten.

3) "dat de publiek·polltieke ruimten in Paviljoen Welgelegen beschikbaar zijn, naast
de reeds beschreven lunchconcerten en tentoonstellingen voor:
d. het houden van fractievergaderingen;
e. het geven van rondleidingen door de fracties zoals omschreven In het
"kader voor het gebruik en beheer van Paviljoen Welgelegen";
f. het houden van politieke bijeenkomsten door de In Provinciale Staten
vertegenwoordigde politieke fracties tot een maximum van tweemaal per
kalenderjaar en dit uitgangspunt na het eerste en het derde jaar te
evaluaren;
4)dat de tweede reguliere ontruiming van de statenzaal een activiteit behelst die
door Provinciale Staten wordt aangewezen en alle extra ontruimingen boven de
genoemde twee een apart besluit vereisen.
16.

Initiatiefvoorstel (29) PvdA inzake duurzame kastuinbouw.
Provinciale Staten besluiten:
Het Initiatiefvoorstel m advies voor te leggen aan Gedeputeerde Staten. om daarna
tezamen met het advies ter behandeling voor te leggen aan de statencommissie
Waarin het onderwerp thuishoort.

17.

Sluiting.
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1. Inleiding

Dil is de rapportage van het onderzoek naar de bestuurskracht van de gemeente Zijpe, de regio
Harenkarspel-Schagen-Zijpe en de regio Kop van Noord-Holland. Deze bestuurskrachtmeting vond
plaats van december 2009 tol en met februari 2010. Het onderzoek is door Berenschot uilgevoerd.
Tijdens het onderzoek hebben we veelvuldig gebruik gemaakt van detmdersleuning door de drie
gemeentesecretarissen en bestuurssecretariaten van de gemeenten Zijpe. Harenkarspel en
Schagen, bijvoorbeeld voor het verkrijgen van documenten en het inplannen van interviews. Wij zijn
hen hiervoor zeer erkentelijk. Tevens hebben we volle medewerking verkregen van zowel fractie
voorziners. bestuurders en ambtenaren van de gemeenten Zijpe. Harenkarspel en Schagen, als van
bestuurders van samenwerkingsverbanden en buurgemeenten. waardoor de interviews en groeps
gesprekken in een constructieve sfeer zijn vertopen~ Tot slot winen we alle deelnemers aan het
e-debal in Zijpe en het rondetafelgesprek bedanken VOOr hun openhartige en waardevolle bijdrage.
In dit hoofdstuk gaan we achtereenvolgens in op de achtergrond van het onderzoek en de wijze
waarop het onderzoek is opgebouwd. Het hoofdstuk stuit af met een leeswijzer.
1.1 Achtergrond
De negen gemeenten in de regio Kop van Noord-t:lolland zijn
in 2008 een proces gestart om gezamenlijk tot een duur
zame versterking van de bestuurskracht van de regio te
komen. In het kader van dit proces is een intonnateur
aangesteld, Nico Schoof, die in maart 2009 advies heeft
uitgebracht. Het onderzoek was een vervolg op eerdere
bestuurlijke ontwikkelingen in de Kop van Noord-Holland,
waaronder de opheffing van het Gewest en een poging om
tot een SETA-samenwerking te komen. Hieronder gaan we
nader op deze ontwikkelingen in.
Het Gewest
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De gemeenschappelijke regeling Gewest Kop van Noord
Holland was in het leven geroepen om taken op zich Ie nemen die gemeenten in de Kop van Noord
Holland op eigen kracht niet konden of wilden uitvoeren. Denk aan de afvalInzameling, milieutaken,
leerplichtzaken. jeugdbeleid, GGD, ambulance en brandweer. Het Gewest Kop van Noord-Holland
diende daarbij als overkoepelende organisatie van waaruil de gemeenschappelijke activiteilen
werden gecoördineerd. Veranderende Înzichten en schaalvergroting hebben ertoe geleid dal
onderdelen van het Gewest (brandweer. ambulancedienst, GGD, Kop & Munt) gefuseerd zijn op
een hoger niveau dan de Kop van Noord-Holland of zelfstandig zijn geworden. De deelnemende
gemeenten waren in meerderheid van mening dal het Gewest Kop van Noord-Holland dusdanig 
uitgehold was. In meerderheid is besloten voor de reslerende taken een andere orgarusatievonn te
kiezen. Dientengevolge Is het Gewest Kop van Noord-Holland op 6 juli 2006 door de negen
deelnemende gemeenten, Anna Paulowna, Den Helder, Harenkarspel, Niedorp, Schagen, Texel,
Wieringen, Wieringenneer en Zijpe opgeheven.
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SETA-samenwerking
De vijf gemeenten. Anna Paulowna, Harenkarspel, Niedorp, Schagen en Zijpe, hadden de intentie
om een gezamenlijke ambtelijk organisatie volgens heiSETA-model op te zetlen (Samen En Toch
Apart). Uiteindelijk hebben drie van de vijf gemeenten, namelijk Schagen, Zijpe en Anna Paulowna,
vervolgens aan elk van de gemeenteraden voorgesteld om tot deze vorm van samenwerking te
besluiten. De samenwerking in de vorm van SETA was bf\lloeld om de kwetsbaarheid van de
gemeenlelijke organisaties te verminderen. toekomstige en huidige gedecentraliseerde taken la
kunnen uitvoeren en om tot een kwallteit- en efficiencyverbetering Ie komen' Da samenwerking
beoogde op een professionele. efficiênla en effectieve wijze uitvoering te geven aan de
gemeentelijke laken. zowel de autonome taken als de taken die in medebewind worden uitgevoerd.
Het was de bedoeling om daartoe een amblelijk facilitair bedrijf voor de drie gemeenten op te
zetten. In een gezamenlijke raadsverga~ering van de drie gemeenteraden op 15 januari 2008 is
SETA als oplossing om lot bestuurskrachtversterking te komen door de raad van Schagen
afgewezen. De reden daarvoor was dat de meerderheid van de raad een herindeling
onontkoombaar achtte voor een duu!;Zame versterking van de bestuurskracht en de SETA
samenwerking slechts zag als een voorloper daarop. Men redeneerde dat de Slap naar herindeling
beter in één keer kon worden gezet.

Informaleur Schoof
Mede naar aanleiding van de mislukte SETA-samenwerking is de heer Schoof als informateur
aangesteld in het proces om lol duurzame bestuurskrachtversterking voor de regio te komen. In
maart 2009 heeft Schoof zijn bevindlngen en aanbevelingen beschreven in het rapport "De Kop
steekt de koppen bij elkaar'". Zijn aanbevelingen bestaan uit een fusie van Anna Paulowna,
Niedorp, Wieringen en Wieringermeer, een fusie van Harenkarpsel, Sctlagen en ZiJpa en het
zelfstandig voortbestaan van Texel en Den Helder. Tenslotte moeten de vier overgebleven
gemeenten een regionaal samenwerkingsprogramma opzellen. waarvoor Den Helder hetlnitlatief
kan nemen. De raden van de negen gemeenten hebben zich in juni 2009 uitgesproken aver het Ahri
1-voorstel. In Den Helder en Zijpe zijn in tegenstelling tot de andere zeven gemeenten de
aanbevelingen niet overgenomen.
Op 7, 21 en 28 april 2009 is het rapport van de informateur voorgelegd aan de raden van
respectievelijk Harenkarspel. Zijpe en Schagen. De drie afzonderlijke raden hebben aanvankelijk in
meerderheid ingestemd met de aanbevelingen van de informateur, waaronder de fusie van
Harenkarspel, Schagen en Zijpe.' De gemeenteraad van Zijpe heeft daar echter als voorwaarde
aan verbonden dal er een raadplegend referendum zou worden gehouden onder de inwoners van
Zijpe. Dit referendum heeft op 4 juni 2009 plaatsgevonden. De opkomst was 46% en het mérendeel
daarvan (63%) heeft voor behoud van zelfstandigheid en daarmee tegen herindeling gestemd.

Raadsvoorslel SETA 3 aan de gezamenlijke geme<nteraden van Zijpe, Schagen en Anna Paulowna,
15 januari 2008.

1

2

Raadsvoorstel vaststelling. herindelingsontwerp gemeenten SchagenlHarenkarspel/Zijpe, 30 juni ~OO9.
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De voorgestelde fusie van Zijpe met Harenkarspel en Schagen is op 30 juni 2009 in de gemeente
raad van Zijpe, op basis van het raadplegend referendum, alsnog afgewezen. Oe raden van
HarEmkarspel en Schagen hebben hel herindelingsontwerp eind juni wel vastgesteld.
1.2 Aanleiding voor dit onderzoek
De meerderheid van de Zijper raad is van mening dat de bestuurskracht van Zijpe op dit moment
geen acute "aanleiding geert om tot gemeentelijke herindeling over te gaan. De gemeente is van
mening dat ze zeker de eerstkomende jaren op gekwalificeerde wijze haar takenpakket kan
uitoerenen en wil in plaats van herindeling de mogelijkheden van intensieve samenwerking met
Harenkarspel en Schagen onderzoeken om bestuurskracht te behouden c.q. te versterken.
Harenkarspel en Schagen vinden intensieve samenwerking echter geen afdoende oplossing. In
auguslus 2009 hebben Harenkarspel en Schagen daar0"l een verzoek ingediend bij de provincie
Noord-Holland om Zijpe alsnog te bewegen het herindelingstraject in te gaan. Hierop heert het
college van Gedeputeerde Stalen besloten zelf een Arhi·trajeclte starten. Ten behoeve van de
afweging om eventueel een Arhi 1-besluitte nemen, hebben de provincie Noord-Holland en de
gemeente Zijpe afgesproken om een bestuurskrachtoriderzoek te lalen uitvoeren. Onderhavig
rapport is daarvan hel resullaal.
Hel onderzoek dient twee doelen. Enerzijds is onderzoq,t or een een zelfstandig Zijpe. al dan niet
met samenwerkingsconstructies, duurzaam voldoende bestuurskrachtig is. Daarbij is van belang of
de schaal van de gemeente Zijpe op lange termijn (15 tot 20 jaar) voldoende is om de toename van
het aantal laken en van de complexiteit van de laken aan te kunnen. Anderzijds is onderzocht of
met een zelfslandige gemeente Zijpe ook in regionaal verband voldoende bestuurskrachtversteriking
kan worden gerealiseerd. Oe onderzoeksvraag richt zich daarmee niet alleen op de bestuurskracht
van Zijpe en de gevolgen daarvan voor de bestuur1ijke loekomst van Zijpe, maar ook op de
varianten voor de bestuurlijke toekomst van de regio Harenkarspel, Schagen en Zijpe en de
gevolgen daarvan voor de bestuurskrachtversteriking van de hele Kop van Noord-Holland. Op basis
hiervan kan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland gerundeerd afwegen or Zijpe
tegen haar zin bij de herindeling betrokken behoort te worden.
1.3 Opbouw van het onderzoek

•

Wij definiêren bestuurskracht als volgt: een besluurskrachlige gemeenle is in staat om haar
maatschappelijke opgaven adequaat Ie vervullen, nu en in de toekomst. Bestuurskracht staal dus in
directe relatie mei de opgaven waar een gemeente voor slaat. Ons onderzoek brengt daarom eerst
de maatschappelijke opgaven in kaart en gaat vervolgens in op de bestuurskracht. Daarbij ligt de
focus op de taakuitllOOring: is de gemeente Irt staat om haar maatschappelijke opgaven adequaalle
vervullen, nu en in de toekomst?
Om deze vraag te beantwoorden, focussen wij op vier aspeclen van bestuurskracht: bestuur,
organisatie, partner en gemeenschap. Vanuit deze aspecten beoordelen wij de taakuitvoering en
daarmee de bestuurskracht van de gemeente. Hierop komen wij in de volgende hoordstukken terug.

3
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In onderhavig onderzoek combineren wij een beoordeling van de bestuurskracht van de gemeente
Zijpe met een uitspraak over de mogelijkheden voor besluurskrachlversterking voor de 'kleine regio'
(Harenkarspel, Schagen en Zijpe) en de 'grote regio' (Kop van Noord-Holland). In dit onderzoek
hebben we, op verzoek van de opdrachtgever, met een lange termijn perspectief ('5 lot 20 jaar)
naar de taakullvoering gekeken. Het is immers onwenselijk om de discussie over de bestuurlijke
toekomst van Zijpe en omgeving op kortetermi]n weer te moeten voeren.
1,4 Leeswijzer
In hoofdstuk twee leggen wij verantwoording af over de wijze waarop dit bestuurskrachtonderzoek is
uitgevoerd. We gaan In op de onderzoeksvragen, de onderzoeksaanpak en de gebruikte
onderzoeksmethoden. Een beknopt overzicht van feitelijke gegevens over Zijpe, Harenkarspel en
Schagen staal In hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 worden achtereenvolgens de opgaven voor Zijpe, de
kleine regio Harenkarspel-Schagen-Zijpe en cle grote regio Kop van Noord-tlolland gepresenteerd.
In hel vijfde hoofdstuk wordt de bestuurskracht van de gemeente Zijpe beschreven aan de hand van
de vier aspecten van bestuurskracht. Daarnaast gaan we in op de bestuurskrachlverslerking in
regionaal verband. In hel zesde en laatste-hoofdstuk trekken we conclusies over de bestuurskracht
van Zijpe en de verwachte bestuurskracht van de fusiegemeente Harenkarspel-Schagen-Zijpe.
Bij dit rapport zijn drie bijlagen gevoegd. De bijlagen bestaan uit een lijst van gesprekspartners, een
lijst van bestudeerde documenten en een o\Ierzlcht van de samenwerkingsverbanden van de
gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe.

•

4
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2. Verantwoording

In dit hoofdstuk leggen wij verantwoording af over de wijze waarop dil besluurskrachtonderzoek is
uitgevoend. We gaan achtereenvolgens in op het doel van hel onderzoek, de onderzoeksvragen, de
definitie van besluurskracht, de onderzoeksaanpak en de gebruikte onderzoeksmelhoden.

.

2.1 Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is !Weeledig. Ten eerste is het onderzoek bedoeld voor het college van
Gedeputeerde Stalen van Noond-Holland om een besluit te nemen over de vraag of Zijpe tegen
haar zin bij de herindeling betrokken moet worden. En len tweede is het onderzoek bedoeld voor de
gemeente Zijpe om een extem oordeel Ie krijgen over haar bestuurskracht en de mogelijkheden
voor haarbestuurlijke toekomst.
2.2 Onderzoeksvragen
Op ba6is van het onderzoek, moeten Gedeputeerde Staten van Noord-Holland een zorgvuldige
afweging kunnen maken en antwoord kunnen geven op de volgende !Wee vragen:
•

Is een zelfstandig Zijpe, al dan niet mei samenwerkingsconstructies, duurzaam voldoende
besl\Jur skrachlig?

•

Kan er in regionaal verband voldoende besluurskrachtverslerking worden gerealiseerd indien
Zijpe zelfstandig blijft?

Deze hoofdvragen zijn nader uitgewerkt in een aantal onderzoeksvragen:
1. Kan de gemeente Zijpe voor de komende 15-20 jaar voldoende bestuurskracht realiseren
(evenlueel met samenwerkingsconstructies) Zo ja, wal moel Zijpe daarvoor doen en welke
(meer)kosten zijn daaraan verbonden?
2. Hoe verhoudl zich de komende 15-20 jaar de bestuurskracht van een fusiegemeente
Harenkarspel. Schagen en Zijpe tot de bestuurskracht van de drie gemeenten in de volgende
gevallen:
a) Het zelfstandig biijven van de drie gemeenten.
b) Intensieve (niel-vrijblijvende) samenwerking tussen de drie gemeenten.
c) Fusie van alleen Harenkarspel en Schagen.

•
3. Hoe verhoudt zich de komende 15-20 jaar de bestuurskracht van de regio Kop van Noord
Holland in het geval de fusie van Harenkarspel, Schagen en Zijpe wordt gerealiseerd tot de
bestuurskracht van de regio in de volgende gevallen:
a) Het zelfstandig blijven van de drie gemeenten.
b) Intensieve (niel-vrijblijvende) samenwerking tussen de drie gemeenten.
c) Fusie van alleen Harenkarspel en Schagen.

5
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Uit de onderzoeksvragen blijkt dat er sprake is van dne geografische niveaus en van verschillende
vananlen voor de bestuurlijke toekomsl van de regio. Hieronder gaan wij daar nader op In.
Drie geografische niveaus
De besluitvonning over de bestuurskracht van de gemeente Zijpe heeft niet alleen directe gevolgen
voor de bestuurlijke toekomst van de gemeenle Zijpe, maar ook van de gemeenten Harenkarspel en
Schagen en varl de hele Kop van Noord-Holland. In het onderzoek zijn we daarlfm steeds
uiigegaan van drie geografische niveaus:
Niveau 1: De gemeente Zijpe.
Niveau 2: De gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe: de kleine regio.
Niveau 3: De regio Kop van Noord-Holland: de grote regio. •
We maken in dit onderzoek onderscheid tussen deze drle niveaus maar we bekijken ze uiteraard
ook in samenhang,
Varianten voor bestuurlijke toekomst
Het oordeel over de bestuurskracht van Zijpe vonnt de basis voor de bestuurlijke toekomst van Zijpe
en van de regio. De volgende vananlen zijn op voorhand deokbaar:
•

Zijpe, Harenkarspel en Schagen blijven zelfstandig.

•

Zijpe blijft zelfstandig, Harenkarspel en Schagen fuseren.

•

Zijpe, Harenkarspel en Schagen fuseren.

Bij de van anten waarin één of meer gemeenten zelfstandig blijven, is het de vraag of dat gepaard
moet gaan mei een intensieve, niet-vrijblijvende vonn van samenwerking om de bestuurskracht Ie
versterken. [)je samenwet1<ing kan plaatsvinden tussen de gemeenten in de kleine regio maar ook
met gemeenten in de grote regio.

2.3 Definitie yan bestuurskracht
Wat meet je en waarom?

•

Het doel van de bestuurskrachtmeting is om vast te stellen of de gemeente Zijpe duurzaam
voldoende bestuurskrachlig is om haar maatschappelijke opgaven te realiseren en of in regionaal
verband voldoende bestuut1<rachtverstet1<ing Ie realiseren is als Zijpe zelfstandig blijft. Daarbij
hanteren we de volgende definitie van bestuurskracht:
Een bestuurskrachlige gemeente is in staat om haar maatschappelijke opgaven adequaat te
vervullen, nu en in de toekomst.
Gelet op de relatief korte doorlooptijd van de opdracht (10 weken) hebben wij voor een
pragmatische, op maat gemaakte onderzoeksaanpak gekozen. Om een uitspraak te kunnen doen
over de bestuurskracht van Zijpe hebben we ons gefocust op de manier waarop Zijpe haar huidige
en toekomstige taken oppak!. Met andere woorden: de taakuitvoering staat centraal in onze aanpak.

6
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De decentralisatie van taken vanuit rijk en provincies naar gemeenten maakt het takenpakket van
de gemeente de komende jaren zwaarder. Hel is niet alleen de vraag of de gemeente haar laken op
dil momenl adequaat kan vervullen, maar ook of dit op de langere termijn het geval is. Daarom
hebben we de taakuitvoering vanuit een langetermijnperspectief (15tot20 jaar) bekeken. In onze
focus op de taakuitvoering is niet alleen naar de ambtelijke organisatie gekeken, maar ook naar de
bestuurlijke aansturing van de taakuitvoering en de rol die bestuurlijke en maatschappelijke partners
binnen en buiten de gemeente daarbij spelen.
Aspecten van bestuurskracht
Om lot een oordeel te kunnen komen over de wijze waarop de gemeente Zijpe haar laken uitvoert,
kijken wij naar de volgende aspecten:
•

Bestuur. Hj~rbjj staat de sturing die het gemeentebestuur geeft aan de laak~itvoering centraal.
Het gaat daarbij zowel om de relalie van de gemeente met de burger als om de verhouding
lussen raad en college en de relalie van het bestuur met de ambtelijke organisatie. Kan het
bestuur de wensen van haar inwoners vertalen en poliliek-bestuurlijke prioriteilen stellen? Als
onderdeël van dit aspect is ook gekeken naar de mate waarin de gemeente regie voert.

•

Organisatie. De kwaliteit en capaciteil van de ambtelijke organisatie bij de taakuitvoering staan
centraal. I~ de ambtelijke organisatie in staat om haar taken uil te voeren?Hoe functioneert de
organisatie? Is de organisatie financieel gezond? En hoe staal het met de dienstverlening aan
burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven?

•

Partner. De gemeente Zijpe fungeert als partner van maatschappelijke organisaties, bedrijven
en andere overheden in allerlei overlegorganen en samenwerkingsverbanden. Voor de realisatie
van haar ambities is de gemeente mede afhankelijk van een goede samenwerl<ing mei de
buurgemeenten en een krachtige behartiging van de eigen beiangen richting provincie en Rijk.
Dit aspect van bestuurskracht belicht daarom de samenwerking met bestuurlijke partners bij de
taakuitvoering.

•

Gemeenschap. De rol die de gemeenschap van Zijpe speelt bij de taakuitvoering is een
belangrijk aspect ven bestuurskracht. De gemeente wordt immers vooral gevormd door haar
gemeenschap. De veerkracht van een gemeente is mede bepalend voor haar bestuurskracht.

leder aspect is geoperationaliseerd in onderzoekscriteria. De criteria bij elkaar 'opgeteld' geven een
oordeel over de male waarin de gemeente in staat is invulling te geven aan hel betreffende aspecl
van bestuurskracht. De vier aspecten tezamen geven inzicht in de mate waarin de gemeente over
de /1ele breed Ie besluurskrachtig is.

7
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Figuur 1: Berenschot Bestuurskrachlmeler

2.4 Onderzoekskader
In het onderzoekskader combineren wij de drie geografische niveaus, de varianten voor bestuurlijke
toekomst en de aspecten van bestuurskracht. Ons onder<:oekskader bestaat uit twee delen.
Hel eerste deel brengt de bestuurskracht in kaart van de gemeente Zijpe en van de fusiegemeente
Harenkarspel-Schagen-Zijpe. Dil doen wij op basis van de lokale en regionale maatschappelijke
opgaven en de huidige en toekomstige taken van de gemeente. Vervolgens zijn in deel 2 de
gevolgen van de verschillende bestuurlijke toekomslvarianten in beeld gebracht voor de
bestuurskracht van de kleine en de grote regio.

Bestuurskracht

~=-=:==-

Gemeente Zijpe

---+--------L----+-----+-----1

--------"--'Fusiegemeente Harenkarspel-Schagen-Zijpe

L-

-'-

--'---

_

Deel 2- Gevolgen voor bestuurskracht van varianten voor bestuurlIjke toekomst

Bestuurskracht
Kleine regio
Harenkarspel-5chagen-Z1jpe
Varianten bestuurlijke loekomst

Grote regio
Kop "an Noord-Holland

Behoud zelfstandigheid van de 3 gemeenten
Samenwerking tussen de 3 gemeenten
Fusie van alleen Harenkarspel en Schagen
Fusie van Harenkarspel, Schagen en Zijpe
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De open vakken in bovenstaande tabellen hebben we gedurende het onderzoek ingevuld. Dit
betekenI dat wij in ons onderzoek eerst de vraag beantwoorden hoe het gesteld is met de bestuurs
kracht van de gemeenIe Zijpe en wal de verwachte bestuurskracht is van de fusiegemeente
Harenkarspel-Schagen-Zijpe ten opzichte van de bestuurskracht van Zijpe. Voor de fusiegemeente
is deze vraag minder gedetailleerd te beantwoorden dan voor de gemeente Zijpe.
Nadat de bestuurskracht in kaarl is gebracht.

bea~twoorden

we de volgende vragen:

•

Wat moet Zijpe doen om de komende 15 lot 20 jaar voldoende bestuurskracht te behouden
te realiseren en welke (meer)kosten zijn daaraan verbonden?

•

Wat zijn de gevolgen van de verschillende bestuurlijke toekomstvarianten voor de
bestuurskracht van de kleine regio Harenkarspel-Schagen-Zijpe en de grote regio Kop van
Noord-Holland?

C.Q.

2.5 Organisatie van het onderzoek
Hel college van Gedeputeerde Stalen van de provlnde Noord-Holland was de opdrachtgever van
dit onderzoek. Het onderzoek is begeleid door een begeleidingscommissie bestaande uil de 
gemeentesecretarissen van Harenkarspel. Schagen en Zijpe en een ambtelijk vertegenwoordiger
van de provincie Noord-Holland. De taken van de begeleidingscommissie bestonden uit het
bewaken van de voortgang van het onderzoek. het aanleveren van relevante gegevens en het·
toetsen van de feitelijke juistheid van de bevindingen. De inhoud van deze rapportage komt volledig
voor verantwoording van Berenschol.
Het onderzoek besloeg de periode van december 2009 tot en met februari 2010. Voor het
onderzoek heef! Berenschot de volgende activiteiten ondernomen:
•

D~kresearch:

•

Financiêle analyse van de drie gemeenten.

•

Groepsgesprekken met de fractievoorziners van de gemeenten Schagen en Harenkarspel.

•

Individuele gesprekken met de fractievoorzillers van de gemeente Zijpe.

•

Groepsgesprekken mei het managementteam van de drie gemeenten.

•

Groepsgesprekken met de colleges van B&W van de gemeenten Schagen en Harenkarspel.

•

Individuele gesprekken met de burgemeester en wethouders van de gemeente Zijpe.

•

Groepsgesprek'met de burgemeesters van de drie gemeenten.

•

Groepsgesprek met vertegenwoordigers van de Ondernemingsraden van de drie gemeenten.

•

Een e-debat met maatschappelijke organisaties en burgers van de gemeente Zijpe.

•

Rondetafelgesprek mei bestuurlijke partners van de drie gemeenten.

•

Individueel gesprek met een bestuurder van de provincie Noord-Holland.

analyse van relevante documenten van de drie gemeenten.

Een lijst met documenten en een overzicht van gesprekspartners zijn in bijlage 1 en 2 opgenomen.
9
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'O'p,basis.van ~e,u[ij<omliii[!~.;~a~lxlvenstaande activiteiten'is.eén ciînë~ptràpport opgesteld, Dit
'rapporti!;Óp 15 fébrÏJäri'2010 besproken in de begeleidingscommissie. iiervo"gens is het
:ei~drapport'gemaakt dat op'24 felïruàri2010'is gepresenlee;d,aa~:dege~rl}e.~lij~~ r~den, colleges'
B&W: managemeriiieam.s~~:Cl~dernemJ.ngsraden'v,an dediie ~emëènten:

van

10
41380 -,eindrapport.

Berenschot
3. Factsheet gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe'

, Zijpe

Schagen

Harenkarspel

116,34 km'

19,35 km'

54,84 km'

Aantal inwoners op 2 juni
2009

11,566

18.759

15,968

Bevolkingsprognose 2025
(2009)

11.949

20.481

16.484

Algemeen

Oppervlakte gemeente
Bevolking

.

30.4

21.3

38,3

44,7

1,8

4,7

1,8

Grijze druk' (2009)

25.2

Groene druk' (2009)

40.5

Percentage niet-westerse
allochtonen (2009)

.

Bevolkingsdichtheid (2009)

122 per km'

996 per km'

296 per km'

Totaalaantal banen (2009)

5300

9420

4850

Wwb-uilkeringen (2009)

5 per 1.000 inwoners

12 per 1.000 inwoners

6 per 1.000 inwoners

WW-uitkeringen (2009)

10 per.1.000 inwoners

11 per 1.000 inwoners

9 per 1.000 inwoners

4 599

8077

5962

Totaalaanlal bedrijfs
veslig'lngen (2009)

915

1 085

1 180

Bedrijfsvestigingen,
commerciêle dienstver1ening
(2009)

410

690

480

Aantal ambtenaren (in fte)
(2009)

94,04

141

99,79

Aanlal raadsleden

15

17

17

Wonen

Woningvoorraad" (2008)
Overige

Organisatie

:l

Bron: wyyw.çbs_nl, websites van de gemeenten lijpe. Harenkarspel en Schagen.

• Grijze druk is de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar ol ouder en het aantal personen van
20 lol 65 jaar.
5

Groene druk is de verhouding tussen het aantal personen van 19 jaar of jonger en hel aantal personen van

20 tot 65 jaar,
(j

Woningvoorraad duidt d.e totale h06'V'eefheid woningen aan die beschikbaar zijn voor huur of ko~p.
11
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4. Maatschappelijke opgaven

Dil hoofdstuk beval de opgaven van de gemeente Zijpe en van de fusiegemeente Harenkarspel
Schagen-Zijpe. In de volgende paragraaf hebben we de opgaven gerangschikt naar vier pijlers:
bestuur en dienstverlening, economie en werkgelegenheid. ruimtelijk en fysiek, sociaal en
maatschappelijk. De opgaven hebben we geïdentificeerd op basis van bestudeerde documenten
(zie bijlage 2 vOOr een documentenlijsI), aangevuld met gesprekken met collegeleden.
fractievoorzillers, MTs en de gezamenlijke ondernemingsraden.
Omdat In dit onderzoek niet alleen in kaan wordt gebracht of Zijpe in staat is haar huidige opgaven
te vervullen, maar vooral ook of de gemeente in de toekomst bestuurskrachtig genoeg zal zijn,
hebben we in hel tweede en derde deel van dit hoofd~luk de maatschappelijke en bestuurlijke
trends en ontwikkelingen geïnventariseerd die voor alle gemeenten gelden en waar Zijpe op
(langere) termijn een antwoord op moel hebben.

4.1 Opgaven per pijler
Hieronder zijn de opgaven geformuleerd per pijler:
•

Besluur en Dienstver1ening.

•

Economie en Werkgelegenheid.

•

Fysiek en Ruimtelijk.

•

Sociaal en Maatschappelijk.

We hebben de opgaven eerst samengevat in een tabel en vervolgens worden de opgaven in de
paragrafen puntsgewijs toegelicht.

•

13
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Tabel 4.1: Opgaven op het gebied van Besluur en Oienstvertening en Economie en Weri<gelegenheid

Zijpe

I·

•
•
•
Subregio
Harenkarspel
Schagen, Zijpe

•

•
•

Terugdringan bureaucratische
regelgeving
Kwal~eit dienstvertening
Verkleining afstand lussen burger en
bestuur
Ollen communicatie met de burger,
interactieve beleidsontwikkeling, adieve
voortichting richting burger

•

Klantgerichte dienstverlening en
verbetering ICT-dienstvertening
E-dienstvertening
Burgerparticipatie

•

Recreatie en toelisme velSler1<en:
verbetefing(verblijls)recreatieve
voorzieningen, promotie cultuurhis\orisch
loerisme en watersport

•
•
•
•
•
•

Voorzieningenniveau in de kernen behouden
Mogelijkheden r..integratie vergrolen
Uitvoering WNB
Aanpak jeugdwerkloosheid
Behoud en versterken van werkgelegenheid
Versterken regiolunetie Schagen

•

Investeren in een kwaliteitsimpuis van de
recreatie aan de Noordzee- en
IJsselmeerkust
Imagoversterking en promotie Kop van
Noord-Holland

•

Verster1<ing van hel ondernemerschap, het
innovatievermogen 9n de concul1'entiekracht van
het regionale bedrijfsleven
Versterken ruimte-extensieve bedrijvigheid
Versterking agrartsche sector, met name
glaslulnbouw en bollengebied
Ontwikkeling zeehaven Oen Helder en
binnenhavens

Regio Kop van
Noord·Holland

Behouden en versterken van het toeristisch ,.
en reueatie' profiel

•

•
•

•

•

•
•
•

Herpositionering van de landbouw en versterken
bollengebied
Behoud onderzoekslocatie Petten
Op peil houden voorzieningenniveau in de
kernen
Economische verbreding
Scheppen van een goed ondememingskiimaat

14
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4.2 Bestuur en Dienstverlening
4.2.1 Opgaven Zijpe
Verlaging van de administratieve lasten. dorpsgericht werken. de gemeente als 'hétloket van de
overheid" en de digitale bereikbaarheid van de gemeente zijn ontwikkelingen in gemeenteland die
ook in Zijpe spelen. Door actieve informatievoorziening en het formuleren van kwaliteitsnormen wil
Zijpe werken aan het tegemoetkomen van de vragen van burgers en bedrijven: Hel streven naar
een toekomstgerichte, professionele en efficiênle organisatie houdt in dal er gelet moel worden op
het behoud en verster1<en van kwaliteit en capaciteil binnen de organisatie.
De opgaven waar Zijpe binnen de pijler Besluur en Dienstverlening voor staat zijn:

Terugdringen bureaucratische regelgeving
Het is van belang voor de gemeente om de ingewikkelde regelgeving en procedures voor burgers,
bedrijven en instellingen te vereenvoudigen. In het verlengde hiervan is er de ambitie om nieuwe
regels, waaronder modelverordeningen, kritisch Ie beoordelen op nul en noodzaak'

Kwaliteit dienstverlening
Zijpe zet in op de kwaliteil van de gemeentelijke dienstverlening door een constante kwaliteit Ie
leveren die door de burger wordt beoordeeld mei ten minste een zeven. De digilale dienstverlening
en een informatief goede website' maken hier onderdeet vanuit. In 2010 wil Zijpe dat tenminste 70%
van de dienstverlening digitaal is."

Verkleining afstand burger - bestuur
Voor de gemeente is hel belangrijk om de afstand tussen de burger en het bestuur te ver1<leinen."
Om de korte lijnen met de burger te realiseren, is het streven naar goede conladen met
dorpsraden, zakenclub en een webpanel, en is het voornemen geopperd een burgerpanel in te
stellen. Eind 2009 worden de bestaande overlegvormen geêvalueerd. Naar aanleiding van de
bevindingen uit de evaluatie wordt de burger vervolgens ge'fnformeerd en geadViseerd."

7

De eerste overheid, Commissie GemeenIewet en Grondwet, Van Aartsen, juni 2007.

, Jaarstukken 200B, p.5.
, Volgens Zijpe is een informatie! goede website een website die zich kan meten met de beste 200
gemeentelijke websites in Nederland in 2010.
" Programmabegrolmg 2009. p.l.
11

Coalitieprogramma BKV-PvdA, periode 2006-2010, Bouwend voorl!.

" Programmabegroting 2010, p.17.
15
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Communicatie
Een open communicatie mei de burger, interactieve beleidsontwikkeling en een actieve voorlichting
richting burger zijn door de gemeente als belangrijk aangemerkt." Deze doelstellingen worden
concreel gemaakl door de volgende activiteiten: een doorlopende aclieve voorlichting en Informatie
verstrekking via de media en de website en hel houden van Inspraak en informatieavonden,
4.~,2 Opgaven 'kleine regio'

Kwa/ileit dienstverlening
Belangrijk voor de drie gemeenten is een klantgerichte dienstverlening en verbetering van ICT
dienstverlening, Hiervoor wordt ingezet op hel digitaliseren van bestemmingsplannen en invoering
van een afsprakensysteem ten behoeve van de dienstverlening,14 Ook hel opstellen van een
kwaliteilshandvesl, het opzetten van een monito"ringssysteem voor het meten van de dienst
verlening, het periodiek uitvoeren van klantlevredenheidsonderzoeken, het proactief informeren
over nieuw gemeentelijk beleid en producten, het in sland houden van het gehandicaptenplatform
en de WMO-adviesraad maken hier onderde!!1 van uit. Het behoud of de bevordering van de
leefbaarheid in alle kernen is speerpunt van beleid, Centraal staat daarbij het behoud van algemene
voorzieningen die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid. Daarnaast ligt er een belangrijke taak
op het gebied van ICT-dienstverlening: uitvoeren van wetlelijk verplichte onderdelen van het
programma Andere Overheid, gemeentelijke producten en diensten zoveel mogelijk digitaal
aanbieden, en tot de top 100 van beste gemeentelijke websites behoren. Het vormgeven van de
èén loket gedachte door het invoeren en in stand houden van een frontollice waar ook hel WMO
loket (Koppunt) onderdeel van uitmaakt, is een voorbeeld van klantgerichtere dienstverlening."

Verkleining afstand burger - bestuur
De gemeenten willen de betrokkenheid en draagvlak bij burgers voor het opstellen en uitvoeren van
gemeentelijk beleid vergroten en behouden. Hiermee wordt zowel de participatie op dorpskern
niveau bedoeld, als de participatie op gemeentebreed niveau. "
Hiervoor wordl actief geparticipeerd in divl!fSE! werkgroepen in de regio. Er zijn een nota burger·
participatie en een convenant dorpsraden en gemeenten opgesteld en er zijn spreekuren met
collegeleden ingesteld. Dorpsraden kunnen een rol vervullen als klankbord bij de beleids
voorbereiding. "

'3

Coalilieprogramma BKV-PvdA, periode 2006-201 O. Bouwsnd voort!.

14 Kadsmola Harsnkarspel2009, Kadernola begroting 2009 en meerjarenraming 201().2012 gemeente
Schagen.
"Vie<jarig Bsleidsprogramma gemeente Harenkarspel 2006-2010,
16

NotiUe Hsrinde!ingsonlwerp Harenkarspei-Schag~Zijpe, p.a.

•, Kadernota begroting 2010 en meerjarenraming 2011-2013 Schagen, ProgrammabegrotIng 2009 en
meerjarenraming 201().2012 gemeente Harenkarspel.
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4.3 Economie en Werkgelegenheid
4.3.1 Opgaven Zijpe
Voor de komende periode richt de gemeente zich op het aanlrekken en behouden van de
werkgelegenheid in de landbouw, recreatie en toerismesector. het scheppen van een goed
ondernemingsklimaat" en hel behoud van de kernreactor en onderzoekslocatie in Pellen.
De opgaven waar Zijpe binnen de pijler Economie en Werkgelegenheid voor slaal zijn:
Behouden en versterken van het toeristisch en recreatiel profiel

Eén van de opgaven van de gemeente is om een goed cDncurrerende positie te behouden op de
recreatie en toerlsmemarkt (momenteel zijn er circa 30.000 slaapgelegenheden). Hiervoor richten
ze zich op kwalileitsverbelering van de beslaande slaapgelegenheden (vakantiewoningen,
campings. enzovoort) en recreatieve centra. Uitbreiding met nieuwe cDmplexen wordl slechts
overwogen wanneer dal tot meer differentiatie in het aanbod leidt." Door het ontbreken van
voldoende aantrekkelijke voorzieningen en a«racties en de beperkte naamsbekendheid van Zijpe
als kustgemeente heeit de sector last van een relatief kort midden· en hDOgseizoen (van circa 16
weken). Het ontbreekt de gemeente aan het scheppen van voldoende gDede randvDorwaarden door
het stimuleren van de beeldvDrming en bekendheid van Callantsoog, Sint Maartenszee en Pellen,
aandacht'oor de mogelijkheden voor de kleine watersport, een goede pu!1liciteilscampagne .
loegespitst op de verschillende doelgroepen en kemen'· en samenwerking binnen de regio. Voor nu
en in de loekDmst is deze sector naast landbouw de belangrijkste economische pijler. Het toerisme
is zowel VDDr de werkgelegenheid a's voor hel voorzieningenniveau van de gemeente van groDt
belang.

...

.

~

HerposiliDnering van de landbouw en versterken bollengebied

Zijpe zet binnen de landbDuw in op vee- en bollenteelt. De ontwikkelingen in beide landbouw
secloren staan echter onder druk door verplaalsing van de bedrijven naar andere Europese landen
Df de regio Noord-Nederland.
Door deze beweging komen er veeilandbDuwbedrijven en woongebouwen leeg Ie slaan die niet
VODr bewoning geschikt mogen worden gemaakt. Daarentegen ontslaan er mDgelijkheden voor de
landbouwsector in het landschapsbeheer. "
Zijpe heeft samen mei Anna PaulDwna het groDtsle bloembollengebied van Europa. Het beter op
elkaar aansluiten. stroDmlijnen en promoten van dit gebied is een belangrijke opgave voor de
,gemeente.

"Coalilieprogramma BKV·PvdA, periode 200&-2010, Bouwend vOOt1!.
" Structuurvisie Heel wat fe doen. 2009, p.3.
,. Toekomstvisie 2005-2015. 2004. p.24.
" TDeKOmslvisie 2005-2015, 2004. p.a.
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Behoud onderzoekslocatie Pellen
Hel behouden van de onderzoekslocalie Petten is een belangrijke opgave voor Zijpe. De gemeente
sleunl de vervanging van de huidige kernreactor, die aan het eind van zijn levensduur Is, en hel
behoud van de onderzoekslocatie in Pellen. Hel gemeentebestuur was van mening dat ze alleen in
randvoorwaardelijke zin invloed hebben op deze beslissing."
Vier grole bedrijvelI zijn verbonden met de Hoge Flux Reactor (HFR), waaronder GCO
(Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek), ECN (Energie Centrum Nederland) en de NRG
(Nucleair Research Group). Veel bedrijven die zich hier (in een soms grote straal) omheen bevinden
zijn van de Hoge Flux Reactor afhankelijk. De onderzoeksiocaUe Pellen zorgt voor circa 2.500 man
aan werkgelegenheid, waarvan een deel woonachtig is In Zijpe.

(Jp peil houden voorzieningenniveau in de kernen
Door schaalvergroting en de omvang is In alle kemen een terugloop van het aantal commerciêle
voorziBflingen te bemerken. Het aantal inwoners per dorpskern varieer! tussen 333 en 2.548
inwoners. In de kustdorpen Pellen en in het bijzonder Callanlsoog is een groot aanbod aan
commerciêle voorzieningen met name in de levensmiddelensector. Dil komt mede door het aantal
toeristen dat zomers deze dorpen bezoekt. Voorzieningen in de niet dagelijkse sector zijn in
. mindere mate in de gemeente te vinden. De inwoners zijn voor. dit aanbod veelal gericht op
Schagen of Alkmaar en evenlueel Den Helder." De terugloop van commerciêle voorzieningen zal
zich alleen maar verder doorzetten. Dit heeft onder andere ook gevolgen voor de ontwikkeiing van
Pellen aan zee.
Tabel 4.3: Kernen Zilpe
Dorpskernen

Aantal inwoners

Burg...brug
Burg..-vlotbrug
Callantsong (ind. Groole Keeten)
Oudesluis
Pellen
Schagerbrug

480
333
2.548
762
'.667
2.035

Oorpsk~rnen

Aantal inwoners

Sint Maartensbrug

630

Sint Maartensvlotbrug

827

't zand

2.298

(Buurtschap) de Stolpen
(Buurtsd1ap) Sint Maartenszee

8ron: wwwzjjne ol

Economische verbreding

•

Zijpe vindl het van belang om te kijken naar de mogelijkheden om zich economisch Ie verbreden,
De concurrentie van omliggende steden en kernen, en de grootschalige bedrijventerreinen die in
regionaal verband worden ontwikkeld, zorgen voor beperkingen.

22

Toekomstvisie 2005-2015, 2004, p.9.

" Toekomstvisie 2005-2015,2004. p.7.
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4.3.2 Opgaven 'kleine regio'

Recreatie en toen'sme versterken
Voor alle drie de gemeenten ligt er een opgave om de recreatiemogelijkheden van de regio als
geheel beter te profileren door de onderdelen, waarop de gemeenten op hel gebied van toerisme en
recreatie complementair aan elkaar zijn, te versterken Concreet betekenl dit: uitbreiden en
versierken Van slechtweervoorzieningen in Schagen, beier profileren van de recrealiemogelijkheden·
van de omgeving, promotie Van de watersport en inzetten en uilbreiden van wandel- en fietsroutes
in reiatie mellandschapsbeleving. Onderdeel hiervan vormlook hel behouden en versterken van de
regiofunctie van Schagen op het gebied van winkel- en horecavoorzieningen." Daarnaast ligt er
een opgave om dagrecreatieve mogelijkheden voor eigen inwoners en gasten Ie vergroten door
verbetering van verblijfrecrealieve mogelijkheden, uilbreiden van de recreatiezone Dirkshom, het
promolen van culnJurhislorisch toerisme en musea, en in te zetten op breedlesport"

Voorzieningenniveau in de kernen behouden
Binnen de drie-gemeenten is het behoud van de leefbaarheid in alle kernen, mElt name voor
Harenkarspel en Zijpe. een belangrijk aandachtspunl. Aandacht voor adequate voorzieningen en
streven naar het in sland houden van de voorzieningen in de dorpen en ontwikkeling van
dorpscentra is e!ln belangrijke opgave voor de regio,"

Re-inlegratie
Een actieve rol van de gemeenten ligt er om in samenwerking mei het bedrijfsleven mogeiijkheden
voor re-integralie van langdurig werklozen en sociaal zwakkeren in de samenleving Ie vergrofen,27

Andere opgaven zijn de uitvoering van de WWB toetsen op rechtmatigheid, effectiviteit en
doelmatigheid. Daarnaast is, in samenwerking met ISO, actief vormgeven aan de aanpak van
jeugdwerkloosheid een belangrijk speerpunt in de drie gemeenten.

Economische verbreding en versterking
De drie gemeenten zeilen in op hel behouden en versterken van de werkgelegenheid door het
creêren van voldoende aanbod van goed bereikbare vestigingslocalies op bedrijventerreinen en
stedelijke zones VOOr de huisvesting van bedrijven en een efficiênt en intensief grondgebruik." Er
ligt een regionale opgave om de kwaliteit van de bedrijfslocaties Ie verhogen. Om aan de vraag
naar ruimte van hel bedrijfsleven Ie voldoen, vereisl het bedrijvenlerrein Lagedijk de komende jaren
een uitbreiding van 6 à 7 hectare.

•

" Kadernola begroting 2010 en meerjarenraming 2011-2013 Schagen.
"Vierjarig beleidsplan gemeente Harenka,.peI2006-2010, p.8.
"Coalitieprogramma 2006-2010 Harenkarspel.
27

Beleidsplan gemeente Harenka,.peI2006-2010, p.27.

"Kadernola begroting 2010 en meerjarenraming 2011-2013 Schagen.
19
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4.3.3 Opgaven 'grote regio'
Recreatie en toerisme
Uitgangspunt voor het recreatiebeleid in relatie tot verstedelijking is In Noord-Holland intensieve
recreatiegebieden dicht bij de sleden, en extensieve recreatie daarbuiten.'" Toerisme en recreatie
dragen bij aan de instandhouding van het voorzieningenpatroon van kleine kernen. Voor de Kop
van Noord-Holland Iiggeh allerlel kansen om recreatie en toerisme te versIerken;
•

•

Investeren in een kwaliteitsimpuls van de recreatie aan de Noordzee- en IJsselmeerkust door
verbreding van het strand en de duinen, de ontwikkeling van de binnenduinrandzone met
passende woonvormen, ontwikkeling van recreaUe aan de Ijsselmeerkust, recreaUe
voorzieningen en natuurontwikkeling, de aanleg van fiets- en voelpadennetwerken plus
P'lSsantenplaatsen voor de recreatievaart en een verbeterde ontsluiting van de kust vanuit het
binnenland.
Imagoversterking en promotie door samenwerking in de vorm van de Regio VVV en de
• Bedrijfsregia.'"

Economische verbreding en versterking
Voor economische slructuurverslerking en stimulering van bedrijvigh~d en werkgelegenheid is het
ontwikkelen van een robuuste economische structuur een omvangrijke opgave voor de regio Kop
van Noord-Holland. Centraal slaat versterking van het ondernemerschap, hel innovatievermogen en
de concurrentiekracht van het regionale bedrijfsleven. A.ndere opgaven zijn;
Voor het versterken van de ruimte-extensieve bedrijvigheid zal ingezet moeten worden op
irwesteringen op werklocaties bij knooppunten van openbaar vervoer, langs doorgaande wegen en
in binnenstedelijke gebieden. Belangrijke projecten zijn de ontwikkeling van de stationsgebieden
van Hoorn en Alkmaar, de transformatie van Overstad Alkmaar en de ontwikkeling van een nieuw
Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein (RHB) bij Anna Paulowna. Daamaast verdient de
agrarische sector versterking en verdere ontwikkeling van met name de glastuinbouw en bollen."
Uitbreiding van regionale bedrijventerreinen dient afgestemd te zijn op het gewenste aanbod en
vestigingsmogelijkheden om de economische aantrekkelijkheid van de regio als vestigingsplaats te
versterken." Ontwikkeling van zeehaven Den Helder, regionale binnenhavens Kooypunt Zuid-oost
en Schagen is van beleng voor de ontwikkeling Van de werkgelegenheid.

'" Slruduurvisie Provincie Noord-Holland 2040, Kwaliteit door veelzijdigheid, 2009.
'" Noord-Holland Noord in Batans, Gebiedsdocumenl Verstedelijkingsafspraken fase 2, Provincie Noord
Holland, 14 oktober 2009.
Noord-Holland Noord in Balans, Gebiedsdocument Verstedelijkingsafspraken fase 2. Provincie Noord
Holland, 14 oktober 2009.

31

32

Agenda voor de Toekomst 2005-2015 Kop van Noord-Holland (niet vastgesteld), p.3.
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Tabel 4.3: Opgaven op het gebied van Fysiek en Ruimtelijk

Zijpe

I·

Ouurzame uifbreiding van de
woningvo~aad: 't

I.

Zand, Petten aan zee,

Schagerbrug

•

I"

Subregio
Harenkarspel,
5chagen, Zijpe "

•
Regio Kop van
Noord,Holland

Passende woonruimte bieden voor senioren
en starters

Ruimtelijke ordeningsbeleid:

•

•
"

Op basis van beleidsnota Veelkleurig
Landschap het landschap en natuurbeleid

Ruimte voor ruimte regeling uitvoeren
Actualiseren ruimtelijke visie en

bestemmingsplannen

"

Invoering Wabo

"

Integraal aanbod van wonen, zorg en welzijn I.
lot stand te brengen samen met betrokken
partners
I"
Stagnerende doorstroming

"
"

Voorbereiding Vin Petten aàn Zee als

zeewaartse gerichte kustverdediging •

•

I"
•
•

Diverse werkgroepen (provincie, HHN) m.b. t
de kustverdediging

"

VOldoen~

woningen voor eigen woonbehoefte

In samenwerking met HHN in,vulling geven aan
de waterbergingsopgav€ in Zijpe
Windenergie en klimaalbeleid

I"

Een goede doorstroming
Betere dekking openbaar vervoer
Tegengaan (parkeer)overlast: aanbieden van
voldoende pat1c;eergetegenheid (parkeerterrein
Zwanewater)
Aanleg flets-. en wandelpaden en uitvoering geven
aan het regionaal project 'fielsroule-nelwerk'

ontwikkelen en vorm geven
Landschappelijk karakter behouden

I•

Ruimte voor schaalvergroting en verbreding
agrarische sector

Een belere bereikbaarheid: aansluiting op
provinciale infrastructuur

I•

Veiligheid meest kwetsbare ver'k;eersdeelnemers
vergroten

"
"

I"•

Plattelandsvernieuwing en passende functies
vrijkomende agrarische bebouwing
•
Duurzame versterking van de agrarische sector •

Vermindering van de verkeersoverlasl
Verbetering van de regionale wegenstruetuur
Behoud en verdere ontwikkeling OV

Verbeteren van de bereikbaarheid
Bereikbaarheid per spoor verbeteren en behouden
Verbetering kwaliteit vaarwegen

Concentratie van woningbouw in Den Helder,
Schagen, Niedorp, Harenkarspel

21
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4.4 Fysiek en Ruimtelijk
4.4.1 Opgaven Zijpe
Duurzeme uitbreiding van de woningvoorraad
Met de rust en ruimte heeft Zijpe een aentrekkelijk woonmilieu. Er is geen overmatige druk op de
woningmarkt noch is er sprake van leeg~tand.'" Een opgave voor Zijpe is om passende woonruimte
te bieden voor senioren en starters. Op dit moment is er een tekort aan zorgwoningen en woningen
aan de onderkant van de markt.
Een tweede opgave is het realiseren van ruim 300 nieuwe, duurzaam gebouwde woningen
overeenkomslig de kaders zoals gesteld in de gemeentelijke woonvisIe. " Deze woningen zouden
met name gecreêerd worden in 'I zand, als gevolg van de keuze voor 't zand als groeikem.
Waterbergingsopgave
Natuur. landschap (duinen mei strand, binnenduinrandzone en polders) en milieu slaan centraal in
de discussie over de leefomgeving, hel groen en hel klimaat. Deze opgaven staan In Zijpe hel
afgeiopen decennia onder druk door de behoeften aan grondgebruik voor verkeer, natuur, recreatie,
wonen, bedrijven en landbouw. De agrarische sector en de zorg voor het veiligstellen van
voldoende (180 hect~re) waterbergend vermogen krijgen van de gemeente prioriteit..
De waterberging sopgave bestaat uit het klimaatbestendig maken van het watersysteem zodat er
geen waterove~ast is In de polders. Dit kan worden bereikt door de aanleg van 180 hectare extra
ruimie voor waler. Dit moet waterschade voorkomen als er extra regen valt.
Windenergie en klimaalbeleid
Op hel gebied van milieu zijn windenergie en klimaatbeleid als speerpunten aangemerkt. De
ontwikkeling van windenergie heeft enerzijds betrekking op het streven naar behoud van de
onderzoekslocatie Penen, met name Energie Centrum Nederland (ECN), en anderzijds op het
gemeentelijk beleid wat betreft het onder bepaalde randvoorwaarden uitbreiden van het aantal
windmolens."
Kustverdediging
In de kustverdediging van Zijpe bevinden zich twee zwakke schakels (Duinen Kop van Noord
Holland en Dijkversterking Hondbossche en Pellemer Zeewering). De aanpak van de zwakke
schakels richt zich in hoofdlijnen op twee mogelijkheden: de landwaartse of de zeewaartse gerichte
kustverde~iging."

3J

Toekomstvisie 2005-2015, 2004, p.5.

"Coalitieprogramma BKV·PvdA, periode 2006-2010, Boowend voort!.
3S

Toekomstvisie 2005-2015, 2004, p.21.

,. Toekomstvisie 2005-2015, 2004, p.22.
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De voorkeur van het gemeentebestuur gaat uit naar de zeewaartse aanpak vanwege de
mogetijkheden die het op andere lerreinen biedt. zoals Pellen aan Zee."ln hel kader van de
kustverdediging participeert Zijpe in de Stuurgroep Zwakke Schakels (en diverse werkgroepen) met
de provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Op dillhema
vindt geen samenwerking plaats met de Kop van Noord-Holland.
Verkeer en VeNoor
Zijpe streeft naar een infrastructuur die goed en veilig is en die bovendien rekening houdt met hel
toerislische karakter van de gemeente. In 2010 zal een gemeentelijk verkeer- en vervoerplan
worden opgesteld waarbij uitvoering wordl geven aan diverse projecten die zijn besproken in
"Bereikbaarheid KusI2009-2010. gemeente Zijpe. gemeente Bergen en de provincie Noord·
Holland"." Opgaven op hel gebied van verkeer en vervoer waar l;jpe voor staal zijn:
•

Een goede doorslroming. De huidige verkeersstructuur heefl een duidelijke noord-zuid
oriêntalie. Dit vereisl een verbetering van de oost-west verbinding over hel Hollandsche Kanaal.
Ook de knelpunten op de ring van Alkmaar.moelen verdwijnen. En er zal een nieuwe
Stólperophaalbrug worden geboüwd die in slaat is zwaar vrachtverkeer Ie verwerken. Daardoor
zal het vrachtverkeer voor hel lokale bedrijventerrein niellanger meer door de kern van
Schagerbrug hoeven Ie rijden."

•

Openbaar vervoer. Het openbaar vervoer in Zijpe en lussen Zijpe en omliggende gemeenten
laai Ie wensen over. De dorpskernen liggen ver uit elkaar, en daar lussen heb je Ie maken met
slechte verbindingen, Dil geldlook voor de verbindingen met de omliggende gemeenten. Er
bestaan initiatieven als de buurtbus en de OV-Iaxl.

•

Wandei- en fietspaden. De gemeenle heeft de afgelopen jaren ingezel op de aanleg van
wandel· en fietspaden. Aan de hand van hel opgeslelde fietspaden- en wandelpadenplan in
2010 moet per jaar één fiels- of wandelpad aangelegd worden. Tevens wordt er uitvoering
gegeven aan het regionaal project "fielsroulenetwerk"."

•

Parkeerprobiemaliek kust. Zijpe wil een goede bereikbaarheid van de kust waarbij verkeer- en
parkeerproblemen zoveel mogelijk worden beperkl." Toch komen extra parkeergelegenheden
maar moeilijk van de grond. De aanleg van een parkeerterrein tegenover het Zwanewater is
daar een voorbeeld Van.

JT

Programmabegroting 2010. p.34.

38

Programmabegroling 2010. p.34.

J9

StrudUU!Visie Heet wat te doen, 2009, pA.

" Programmabegroling 2010. p.34.
.. Programmabegroling 2010. p.33.
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4.4.2 Opgaven 'kleine regio'

Ruimtelijke Ordening
De drie gemeenten streven een ruimtelijke ordeningsbeleid na dal erop gericht is te voorzien in het
voldoen aan de eigen woonbehoelte door middel van laagbouw, met een goede balans tussen
Wonen en landelijk karakter," Hel actualiseren van de ruimtelijke visie en bestemmingsplannen en
hel in stand houden van de ruimtelijke kwaliteit. met voldoende ruimte voor woningbehoefIe van
diverse bewonersgroepen. is een regionale opgave. Andere ruimtelijke opgaven. zijn de uitvoering
van de Ruimte voor Ruimie regeling en invoering van de Wabo.'"
Alle drie de gemeenten streven behoud van het landschappelijk karakter van hel gebied na, meI
voldoende ruimte voor schaalvergroling en of -verbreding van de agrarische sector."

Verkeer en vervoer. verbetenng bereikbaarheid en openbaar vervoer
Op hel terrein van verkeer en vervoer is er regionaal behoefte aan een betere bereikbaarheid.
Hiervoor is het verhogen yan de bereikbaarheid op provinciaal niveau noodzakelijk. Regi'!,naal gaat
hel om een belere aansluiting op de provinciale infrastructuur door onder andere een aansluiling
van N504 op de N9 en betere toegankelijkheid via de N245," Daarnaast streven de drie gemeenten
naar veiliger gebruik van de openbare ruimte voor met name de meest kwetsbare verkeers
deelnemers, vermindering "an de verkeersoveriast en verbetering van de regionale wegen:
structuur."
Ook behoud en verdere ontwikkeling van hel aanbod van openbaar vervoer binnen de regio
Harenskarspel. Schagen en Zijpe is van belang. Hiervoor Is een sterke lobby richling de provincie
noodzakelijk." Voorbeelden van concrete plannen op hetlerreln van verkeer en vervoer zijn onder
andere het aanpassen en vergroten van hel aantal opstapplaatsen OV, een afronding van de
oostelijke ontsluitingsweg, en een veilige fietsverbinding richting de kUSl tussen Harenkarspel en
Zijpe....

.. Visiedocument Bepaling b6stuurlyke toekomst van de gemeente Harenkarspel, oktober 2008, p.13.

•

"Coalitieprogramma 2008-2010 Harenkarspe .

•

.. Coalitieprogramma 2008-2010 Harenkarspel.
" Ontwerp-slructuurvisie Harenkarspel, 24 augustus 2009, pAO.
•• KadernOla begroting 2010 en meerjarenraming 2011-2013 Schagen.
Coalilieprogramma 2008-2010 Harenkarspel, Kademota begroting 2010 en meerjarenraming 2011-2013
Schagen.

47

... Programmabegroting 200!l-2012, Gemeente Harenkarspel.
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4.4.3 Opgaven 'grole regio'

Ruimtelijke ordening
De regio Kop van Noord-Holland ziet op het terrein van welzijn en zorg een regierol weggelegd voor
gemeenten om een wijkgerichl, integraal aanbod van wonen, zorg en welzijn tol stand te brengen
samen mei betrokken partners ats zorgaanbieders, welzijnsorganisalies, zorgverzekeraars en
woningbmlwcorporalies." De opgaven waar de regio Kop van Noord-Holland op het terrein van
ruimte en wonen voor staat, zjjn:
Gematigde woningbouw in de periode 2010-2020. De regio wil een belangrijk deel van de nieuwe
woningen, minstens 25 lot 40%, binnenstedelijk realiseren en vanwege de leefbaarheid van kleine
kernen beper1<t bouwen in landelijk gebied toeslaan. Aandachtspunt is de stagnerende door
stroming, waardoor met name huishoudens mei lage inkpmens en starters steeds moeilijker
loegang dreigen Ie krijgen tot de woningmarkt. Door de concenlralie van woningbouw in Den
Helder, Schagen en Wieringerwerf zijn de uitbreidingsmogelijkheden bij relatief kleine woonkernen
beperkt.'" In de regionale woonvisie 2005·2015 is ruimte opgenomen voor bijzondere woningbouw
in Zijpe, Petten aan Zee." In het regionaal woningmarktonderzoek wordt het bouwen van zoveel
woningen om huishoudens van buiten de regio Ie trekken, aangemerkt als een risico".
Agrarische bedrijfsvoering komt in toenemende mate o.nder druk te staan, wat een grole druk op de
kwaliteit van het ruimtelijk gebied oplevert. Om de ruimtelijke kwaliteit te behouden is plattelands
vernieuwing en het zoeken naar passende functies voor vrijkomende agrarische bebouwing van
belang. Duurzame versterking van de agrarische sector draagt direct bij aan een verbetering van de
woonlwerkbalans.
Met name dient te worden ge'investeerd in Glasdriehoek Agriport A7 (Wieringermeer), Grootslag
(West-Friesland), Alton (Heerhugowaard), Seed Valley (cluster van zaadveredelingsbedrijven in
West-Friesland en Warmenhuizen), Aquacultuur, Bollencluster Noordelijk Zandgebied en in
vollegrondse groenteteelt."

., Agenda voor de Toekomst 2005-2015 Kop var> Noord-Holland (niet vastgesteld), p.24.
&I

Noord-Holland Noord in Balans, Gebiedsdocument Versledelijkingsafspraken fase 2, Provincie Noord

Holland, 14 oktober 2009.
" Regionale woonllisie Kop van Noord-Holland 2005-2015, Gro,,; in kwalileil en idanli!eil, 2006.
" Samenweri<ende gemeenten Regio Kop van Noord-Holland. Regionaal woningmari<IOnderzoel<, Companen,
9 januari 2009, p.5B.
" Noord-Holland Noord in Balans, Gebiedsdocumenl Versledelijkingsafspraken fase 2, Provincie Noord
Holland, 14 oktober 2009.
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Verkeer en vervoer
Voor het verstevigen van de economische basis van de Kop van Noord-Holland vormt hel
verbeteren van de bereikbaarheid een belangrijke randvoorwaarde. Het ontbreekt de Kop van
Noord-Holland aan een duidelijk hoofdwegenverkeersnel. Voor de volgende belangrijke regionale
wegen is van belang dat de regio inzet op verbetering van de doorstroming c.q. aansluiting op het
• rijkswegennet door middel van capaciteitsuitbreiding op de N9 (westelijke ring Alkmaar), op de
N242. N245 en N504 en verbetering van de oost/west-verbinding lussen Den Helder en de A7 in de
Wieringermeer. Er moet ook gewerkt worden aan de bereikbaarheidsproblematiek TESO-/laven.
De bereikbaarheid per spoor moet worden behouden en verbeterd (onder andere de ontwikkeling
van het slationsgebled Poort van Hoorn en het stationsgebied van Alkmaar) en het civiel
medegebruik van vliegveld De Kooy dient te worden uiIgebreid en geoptimaliseerd.... Verbetering
van de kwaliteit van de vaarwegen (vaardiep'e, breedte en doorvaarhoogte) biedt mogelijkheden
om de economische potenties van hel vaarwegennetwerk verder te benuIlen."

•

... Noord-Holland Noord in Balans, Gebiedsdocument Verstedelijkingsafspraken lase 2, Provincie Noord
Holland, 14 oktober 2009.
.. Agenda voor de Toekomst 2005-2015 Kop van Noord-Holland (niet vastgesteld), p.12.
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Tabel 4.4: Opgaven op het gebied van Sociaal en Maatschappelijk

Zijpe

Ontwikkeling Centrum voor Jeugd en Gezin
(nieuwe locatie samen met Schagen)
Ontwi1<.k.elen en uitvoeren
nieuwbouwplannen onderwijshuisvesting

•

WMO: invullen gemeentelijke regierol, WMO- I.
loket optimaliseren, verbeteren van WMO·
voorzieningen, stimuleren vrijwilligerswerk en ~.
mantelzorg.

•

•
!:iubregio
Ie
Harenkarspel,
Schagen, Zijpe

•
•
Regio Kop van I.
Noord-Holland

Uitvoering onderwijshuisvestingsplan,
(MFC'slR#9ionaal Centrum voor Jeugd en
Gezin

Cultuur: bevorderen van de betrokkenheid
bij cultuur van een breed publiek,
laagdrempelige cullurele voorzieningen etc.
Preventief onderwijsachterslandenbeleid

Verbreden van de bekendheid van cultuur
historische hoogtepunten

•
•
•

I:•

Opstellen en vaststellen gezondheidsbeleid
Welzijnsvoorzieningen afgestemd op
behoefte per kern
WMO-voorzieningen beter laten aansluiten
Vergroten van sportdeelname
Preventief jeugdbeleid
Outreachend jongerenwer1t

.

I:
I.

,.
•
•
•
•

•

I

Leefbaarheid en voorzieningenniveau op peil houden
(bijv, door multifunctionele gebouwen)
Alcoholpreventle onder jongeren
Nieuwe Wet op de Veiligheidsregio's: concrete taken.
bevoegdheden en verantwoordelijkheden invoeren in
dagelijkse bedrijfsvoering van Veiligheidsbureau ASl,
en het strategisch meerjaren beleid van het
Veiligheidsbureau daar op aanpassen
voorbereiding op de rampenbeslrijding op niveau van
nieuwe regionaal crisisplan 2010 door aanpassen gem.
rampenplan en opleiden en oefenen
Alcoholpreventie
Een krachtig en slagvaardig veiligheidsbeleid gericht op
orde en rust binnen het uitgaansgebied
Collectief uilvoeren veiligheidsmonitor voor de
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Een structureel en op effldënte en effectieve wijze
uitvoering geven aan de veiligheidsketen
Brandweer & rampenb88tnjding op niveau normenboek
Leefbaarheid en voorzieningen in alle kernen
Ontwikkeling van Den Helder als complete stad mei
regionale centrumfuncties
Concentratie van voorzieningen in de stedelijke
gebieden Den Helder, Hoorn en Alkmaar
Verbelerlng van de leetbaarheid: hel aantrekkelijker
maken van de dorpscentra, leefbaar en vitaal houden
van het platteland, en instandhouding en versterking
van de landschappelijke waarden
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4.5 Sociaal en Maatschappelijk
Binnen de pijler Sociaal en Maatschappelijk richt de gemeente zich op de leefbaarheid en het
voorzieningenniveau in de dorpskernen. de realisatie van het Centrum Jeugd en Gezin, terug
dringen van alcoholgebruik onder jongeren, verbeteren van de huidige Wmo-voorzieningen,
onderwijs, veiligheid en rampenbeslrijding,
De cfpgaven waar Zijpe binnen de pijler Sociaal en Maatschappelijk II'oor staal rijn:
Leefbaarheid en voorzieningenniveau op peil houden
De gemeente heeft een behoorlijk voorzieningenniveau, waaronder een groot aantal jeugd
voorzieningen, sportverenigingen, zwembaden", ouderensocieteïten. (twee) bibliotheken. een
Bibliobus, enzovoorl, Opgave voor de gemeente is om dit voorzieningenniveau zoveel mogelijk op
peil te houden, De voorzieningen staan, door hun tJeperkte omvang, in een aantal dorpen onder
druk. De intentie bestaat om dorpshuizen. jongerenruimtes, sportzalen en bibliotheken te
combineren tot multifunctionele gebouwen.
Door de bezuinigingen en de kemtakendis<:ussie die momenteel in de gemeente aan de gang is. is
het mogelijk dat de voorzieningen verder zullen inkrimpen. Het uitgangspunt voor het voorzieningen
niveau is dat er voldoende maatschappelijk en financieel-economisch draagvlak moet zijn om
bepaalde VOOrzieningen tot stand te brengen of il'l stand te houden,
Realisatie Centrum voor Jeugd en Gezin
Opgave voor Zijpe is de ontwikkeling van een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Met de
gemeente Schagen Is Zijpe zich aan het orienteren op de nieuwbouw van een gezondheidscentrum
(In Schagen), waar het CJG in ondergebracht kan worden,
Alcoholprevenlie
Zijpe streeft enerzijds naar het verminderen van alcoholgebruik van jongeren onder de 16 jaar en
anderzijds naar het terugdringen van overmatig alcoholgebruik door jongeren van 10-23, In de nota
Lokaal Gezondheidsbeleid Is het project'Jeugd en Alcohol' opgenomen. Ook in regionaal verband
werkt Zijpe samen zoals in het project 'Helder in de Kop', met onder andere de GGD en het Bureau
Integrale Veiligheid om op meerdere fronten interventies in te zetten"

•

.. Toekomstvisie 2005-2015, 2004, p,1 1.
57

Programmabegroling 2010. p.22,
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Onderwijs: nieuwbouw schoolgebouwen
In alle dorpen in Zjjpe zijn basisscholen gevestigd behalve in de Groole Keeten. In hel coalitie
programma staat hel voornemen om Sint Maartensbrug en Burgerbrug Ie voorzien van kwalitatief
goede onderwijshuisvesting,"
Momenteel is Zijpe bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van de nieuwbouwplannen." Bij
vervangende nieuwbouw wordt gestreefd naar toepassing van het brede school principe. Een
school kan met woningbouwpiannen gecombineerd worden. De combinatie slaat momenleel onder
druk door hel niet verhuurd of verkocht krijgen van deze woonruimten.

Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (Wmo)
Zijpe wil het WmCHoket optimaliseren en het handhaven van de huidige Wmc>-voorzienlngen verder
verbeteren. Daarnaast wii de gemeente het verrichten van vrijwilligerswerk en mantelzorg; door hel
facilileren van deze groepen, en hel invullen van een duidelijke gemeentelijke regie rol stimuleren. 60
Bevordere~

van de fysieke en sociale veiligheid

Zijpe is samen met Anna Paulowna en Schagen vertegenwoordigd in het Veiligheidsbureau. De
concrete taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, die voortkomen uit de nieuwe Wet op de
VeiligheidsrEl9io's, worden in de dagelijkse bedrijfsvoering van het Veiligheid~bureau opgenomen.
De speerpunten uit de Wet op de Veiligheidsregio's zijn de basis voor het strategisch meerjaren
beleid van het Veiligheidsbureau."

Rampenbestrijding: opstellen gemeentelijk rampenplan
De voorbereiding op de rampenbeslrijding op lokaal niveau sluil aan bij het nieuwe regionaal
crisisplan 2010. Het gemeentelijk rampenplan moel conform het nieuwe regionaal crisisplan
ingericht worden. En de gemeentelijke functionarissen moeten volgens hel nieuwe regionaal
crisisplan opgeleid.en getraind worden. Deze opleiding en oefening is ter voorbereiding op hun taak
in de rampenbeSlrijdingsorganisatie"

" Coalilieprogramrna BKV-PvdA, periode 2006-2010, Bouwend voort!.
" Programmabegroting 2010, p.24.
60

Programmabegroling 2010. p.24.

" Programmabegroling 2010, p.12.
.•' Programmabegroting 2010, p.13.
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4.5.1 Opgaven 'kleine regio'
Realisatie Centrum voor Jeugd en Gezin
Harenkarspel wil in samenwerking met regionale partners een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
ontwikkelen, gecoördineerd door de GGD Hollands Noorden. 63 Dit is aansluitend op de wens van
Schagen om samenwerking lussen regio(gemeenlen) en andere maatschappelijke partners te
versterken om probll!emsituaties vroegtijdig te signaleren en een passend traject te bleden om
maatschappelijke participatie Ie bevorderen.
A/coho/preventie
Evenals in Zijpe is ook in Schagen en Harenkarspel alcoholpreventie een belangrijke opgave. De
GGD Hollands Noorden ondersteunt de gemeenten hierbij vanuit hel convenani Jeugd en Alcohol
en"bij het project "Helder in de Kop·. Gemeenten zetten in op teruglJringen van alcoholgebruik onder
jongeren door aangescherpt beleid, een onderwijsproject 'Alcohol een ander verhaal' en aclualisatie
van hel handhavingsbeleld."
•De wet collectieve preventie volksgezondheid (Wcpv) verplicht gemeenten elke vier jaar een
gezondheidsbeleid op te stellen en in een nota vastte leggen. In de regio wordt de nadruk gelegd
op alcoholgebruik biJ jongeren en psychische problemen,"

Onderwijs
Schagen en Harenkarspel voeren preventief beleid op het voorkomen van onderwIjsachterstanden
in de leeftijd van 0 tot 6 jaar, Daarnaast wil Schagen uilvoering geven aan het Integraal Huisvesting
plan; het formuleren en vastleggen van uitgangspunten voor onderwljshuisvesling tot de periode
2020." Ook voor Harenkarspel is onderwijshuisvesting van belang. Zij wil alie nieuwbouwscholen
aanpassen tot muttitunctionele centra (MFC), met de mogelijkheid om deze tol Brede Scholen om te

vannen.
Overige opgaven zijn; een sluitend netwerk van onderwijs, zorg en opvoedingsondersteuning voor
kinderen van 0 lot 19 jaar, in stand houden zorgadviesteams in het basisonderwijs en voorschoolse
voorzieningen en intensivering van outreachend jongerenwerk.

.. Prugrammabegroting 2010 Gemeente Harenkarspel, p.l '-13.
.. KademOIa begroting 2010 en meerjarenraming 2011-2013 Schagen, Programmabegroting 2010 Gemeente
Harenkarspel. p.45-47.
"Kademota begroling 2010 en meerjarenraming 2011-2013 SChagen.
.. Kademota begroting 2010 en mee~arenraming 2011-2013 SChagen.
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Cultuur

De opgaven op het gebied van cultuur zijn: het bevorderen van de betrokkenheid bij cultuur van een
breed publiek van kenners en niet-kenners'afkomstig uit Schagen en omgeving, vergroting van
kennis van lokale en regionale cultuurhistorische leefomgeving, behoud van cultureel erfgoed en het
in stand houden van bestaande culturele voorzieningen en acliviteiten." Aansluitend hierop is de
wens van Harenkarspel om laagdrempelige culturete voorzieningen in stand te houden."

.

.

Welzijn en Wel Maatschappelijke Onfwikkeling (Wmo)
Opgaven voor gemeenten zijn het vergroten en verbeteren van de informatievoorziening aan
inwoners op het terrein van wonen, welzijn en zorg over de mogelijkheden van maatschappelijk
ondersteuning. Daarnaast zijn opgaven het bieden van ondersteuningsaanbod en advies voor
mantelzorgers en h,!lpverieners via Steunpunt Mantelzorg en de vrijwilligerscentrate.~ Hiervoor
worden kwetsbare groepen in beeld gebracht en doorgeteid naar zorg of dienstverlening. De
verbetering van de samenwerking. netwerkvorrning en onderlinge afstemming tussen individuele
vrijwilligers. vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties rondom mante/zorgers ziin daarbij
opgaven." Andere opgaven op hel terrein van welzijn en Wmo zijn het in stand hóuden van het
aanbod van voorzieningen. mei welzijnsvoorzieningen afgestemd op de behoefte binnen de kern
waarin ze zich bevinden" en het gemeentelijk beleid rond de individuele voorzieningen Wmo en het
lakei Wmo beier Ilrten aanstuiten bij de behoeften van de burgers."
Schagen richt zich daarbij ook op meer sociale samenhang in wijken, met specifieke aandacht voor
mensen in kwetsbare situaties, door het aanbieden van een breder scala aan diensten (bijvoorbeeld
diensten bij wonen met zorg), zodal mensen ook zelfstandig kunnen blijven wonen in hun eigen
buurt n

Sport
Voor zowel Schagen als Harenkarspel heeft het vergroten van sportdeelname prioriteit. Het in stand
houden van laagdrempelige sportvoorzieningen en versterllen van sportinfrastructuur zijn een
belangrijk onderdeel daarin, evenals het stimuleren van jeugd om aan sport deel te nemen.

61

Kader.ota begrollng 2010 en meerjarenraming 2011-2013 Schagen.

68

ProgrammabegrotIng 2009.2012 gemeente Harenkarspel.

'" Kadernota begroting 2010 en meerjarenraming 2011-2013 Schagen.
1Q

Kadernola begroting 2010 en meerjarenraming 2011-2013 Schagen.

" Coalilieprogramma Harenkarspel 2008-2010.
12

Kademola Harenkarspel 2009.

" Kademola begrollng 2010 en meeljarenraming 2011-2013 Schagen.
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Jeugdbeleid
Opgaven voor gemeenten zijn om het beleid inzake integrale jeugdgezondheidszorg onder
coördinatie van het centrum Jeugdbeleid in regionaal verband voor te bereiden en in één
organisatie onder Ie brengen. Daamaast is een opgave om te komen tot een betere gezondheid van
de jeugd door vermindering van alcoholgebruik en het terugdringen van alcoholgebruik op hang
plekken middels scherper tpezicht van polllie en jeugd- en jongerenwerk." Het opstellen el'l
uitvoeren van preventief jeugdbeleid in samenwerking met bureau Jeugdzorg gericht op advies en
informatie, signaleren van problemen, toegang tot hulpaanbod, licht pedagogische hulp en
coördinatie van zorg zijn lot slot opgaven voor gemeenten.
Bevorderen van de fysieke en sociale veiligheid
Opgaveo voor gemeenten zijn te komen tot, uitvoering van, een krachtig /!n slagvaardig veiligheids
beleid gericht op orde en rust binnen hel uitgaansgebied, het voorkomen en verminderen van
vandalisme, de bestrijding en vermindering van geweld, hel terugdringen van overtastgevend en
hinde.rtijk gedrag van jongeren en de veiligheid op dorps- en buurtniv~au." Hierbij hoort OOk het
collectief uitvoeren van de Veiligheidsmonitor voor de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord om
trends en excessen op het gebied van openbare orde en veiligheid In kaart te brengen.

Rampflnbeslrijding
Schagen en Harenkarspel streven naar het op orde brengen en verhogen van de kwaliteit van de
brandweer en de voorbereiding van de rampenbestrijding op het niveau van het normenboek van de
VeilIgheidsregio Noord-Holland Noord, waaronder ook het integreren van adviezen op brandveilig
heid en brandpreventie binnen het gemeentelijke proces ven vergunningvertening. Dit omvat een
structureel en op efficiênte en effectieve wijze uitvoering geven aan de veiligheidsketen."

4,5.2 Opgaven 'grote regio'
Leefbearheid en voorzieningenniveau in de dorpen
Verbetering van de leefbaarheid, waarbij de focus veelal ligt op het aantrekkelijker maken van de
dorpscentra, vormt een belangrijke opgave voor de Kop van Noord-Holland. De inzet moet enerzijds
gericht zijn op het leefbaar en vitaal houden van het platteland en anderzijds op de instandhouding
en versterking van de landschappelijke waarden. n

" Kademota begroting 2010 en meerjarenraming 2011-2013 Sct1agen.
"coalilieprogramma 2006-2010 Harenkarspel.
,. Kademota begroting 2010 en meerjarenraming 2011-2013 ScI1agen, Programmabegroting 2009-2012
gemeente Harenkarspel.
n Noord-Holland Noord in Balans, Gebiadsdocument Versladelijkingsafspraken fase 2, Provincie Noord

Holland. 14 oktober 2009.
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Ondersteunen van de ontwikkeling van Den Helder als complete stad met regionale centrumfuncties
voor de regio. Ontwikkeling van functies in andere gemeenten moelen mede hierop afgewogen
worden." Concentratie van voorzieningen in de stedelijke gebieden Den Helder, Hoorn en Alkmaar
met een schakelfunctie voor Schagen maakt hier onderdeel van uit."

CulIuur
De regio Kop van Noord- Holland wil inzelten op het verbreden van de bekendheid van cultuur
historische hoogtepunten en de bruikbaarheid daarvan, Zodat het aanbod aan toeristisch
recrealieve voorzieningen toeneemt en een impuls gegeven wordt aan de regionale economie en
culIuurbehoud."
4.6 Maatschappelijke ontwikkelingen en trends

Individualisering
Landelijk zei de individualiseringstendens zich vooralsnog door, waarmee ook de kwetsbaarheid
van doelgroepen zoaJs jeugd en ouderen zal vergroten. Het verenigingsieven krijgl Ie kampen meI
een afnam-e van het aantal vrijwilligers en actieve leden. Deelname aan het verenigingsleven (als·
deelnemer aan activiteiten of als vrijwillig medewerker) draagt bij aan de participatie van deze
doelgroepen.

Mullicullurele samenstelling bevolking
De multiculturele samenstelling van Zijpe, Harenkarspel en Schagen is lager in vergelijking met het
landelijk gemiddelde. Van de inwoners van Zijpe. Harenkarspel en Schagen is 1,8%. respeclievelijk
1,8% en 4,7% van niet-westerse afkomst. Dit percentage is lager dan VOOr Nederland dal bijna 11 %
niet-westerse allochtonen telt.

Vergrijzing
Het noorden van de provincie kent een sterke afname van de bevolkingsgroei en in de Kop van
Noord-Holland is zelfs al enige jaren sprake van een daling van de beVOlking. Er is geen
migratieoverschot meer van het zuiden naar het noorden van de provinde, maar er;s wel een
vertrek van jongeren van het noorden naar hel zuiden van de provincie. Dat zorgt ervoOr dal hel
noorden relatief steriker vergrijst dan het zuiden van de provincie. In Oen Helder is het vertrek van
jongeren zeer laag, alleen heeft de gemeente daar Ie maken met een lage vestiging van jongeren.
De gemeente Zijpe heeft in relatie tot de bevolking juist een zeer hoog vertrek van jongeren. Ook
Schagen kenl een hoog vertrek van jongeren en in Harenkarspel ligt dit net boven het Nederlands
gemiddelde.

•

" Agenda voor de Toekomst 2005-2015 Kop van Noord-Holland (niel vastgesteld). p,2.
,. Agenda voor de Toekomsl 2005-2015 Kop van Noord-Holland (niet vastgesteld). p.2,
.. Agenda voor de ToekvmsI2005-2015 Kop van Noord-Holland (niet vastgesteld), p,20,
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Grafie!< l' Venrel< naar leeftijd per leeflijdsgroep per gemeente in vergelijking met hel Nederlands gemiddelde
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Door de vergrijzing zal hel aantal ouderen toenemen en de beroepsbevolking afnemen. Hel gebruik
van voorzieningen in kleine kernen verandert, waardoor sommige voorzieningen verdwijnen. Hetls
de vraag of speciOeke zorgvoorzieningen in de kleine kernen kunnen worden aangeboden."
Den Helder heef! relatief weinig vergrijzing. Schagen kent een gemiddelde vergrijzing als men kijkt
naar hel aantal inwoners in de leeftijd 65+ en relatief veel vergrijzing als men kijkt naar 75+ (zie
figuur 2 in bijlage 4). Bij dat laatste speelt mee de relatief hoge vestiging van ouderen in
vel20rgingshuizen in Schagen (zie grafieken migratieontwikkeling. bijiage 4, figuur 1). Harenkarspel
krijgt te maken met een meer dan gemiddelde vergrijzing en Zijpe zit iets boven het gemiddelde.
Ondanks het beeld dat wellicht bestaat, kan niet gesteld worden dat in Zijpe en Harenkarspel
minder vergrijzing Is dan in Den Helder en Schagen. Den Helder en vooral Schagen zijn nu de
meest vergrijsde gemeenten. maar de toename van het aantal ouderen is in Harenkarspel veel
groter. Het is het verschil tussen vergrijsde (Den Helder. Schagen) en vergrijzende gemeenten
(onder andere Harenkarspel en Zijpe).

Ontgroening

• 2025) neemt in hel noordelijke deel van Noord-Holland hel •aantal jongeren en
Op teRnijn (circa
daaRnee de omvang van de beroepsbevolking af. Vanaf 2025 zal In grote delen van Noord-Holland
Noord de bevolking dalen.

•, Groei en krimp van bevolking in Noord-Holland. DEmografische ontwikkeling Noord·Holland 2()()()'2040,
Provi",;e Noord-Holland. 29 december 2009.
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In de Kop van Noord-Holland zal dat nel iets eerder gebeuren en ook wal slerker zijn dan in
West/riesland en Noord Kennemerland." lokaal is in enkele plaatsen nu al sprake van bevolkings
daling, het meest sprekende voorbeeld daarvan is Den Helder. In Noord-Holland Noord komt het op
het regionale niveau pas heel laaI lol een daling van de totale bevolking. Zijpe en Harenkarspel zijn
geen 'krimpgemeenlen' in de zin van een daling van de bevolking, maar hebben wel met een daling
van het aantal jongeren en stijging van ouderen te maken."
Daarnaast neemt het aandeel jonge huishoudens af. Tot 2040 heeft Schagen Ie maken met een
daling van hel aantal jonge gezinnen meI kinderen. Harenkarspel en Zijpe hebben nog een relatief
slerke groeL Een belangrijk aspect voor de toekomslige woningbehoefte is hel gegeven dal een
steeds groter deel van de groei wordt bepaald door de oudere huishoudens en dat het aanlal
gezinnen niet meer toeneemt. Dit betekent dat zowel bij de vraag waar nièuwe woningen gebouwd
w,?rden. als bij de kwaliteil van de woninge.n, meer rekening m.oel worden gehouden met deze
ontwikkeling. Ook de woningbehoefte neemt af. Oat belekent dal nieuwbouw in de Kop van Noord
Holland kritischer wordt: het kan leiden lot leegstand en prijsdaling in de beslaande voorraad: er
moel wat belreft plaats en kwaliteit meer rekening worden gehouden met vergrijzing; Ie weinig
bouwen leidltot vertrek (en daarmee oók mogelijk tol leegstand).'
De lage groei of daling van de potentiêle beroepsbevolking tot 2035 in de Kop van Noord-Holland
zet daarnaast groeidoelstellingen van werkgelegenheid onder druk. Als bedrijven moeilijk aan
voldoende en gekwalificeerde arbeidskrachten kunnen komen, bestaat hel risico van vertrek van
die bedrijven, met hel gevaar van werkloosheid en verdere versterking van bevolkingsdaling.
Hel probleem van de leefbaarheid van kleine kernen in de Kop van Noord-Holland is niet alleen het
draagvlak voor hel behoud van bestaande voorzieningen, maar ook welk loekomstig
voorzieningenniveau gerealiseerd kan worden op kleine schaal."
Duurzaamheid
Noord-Hoiland Noord en daarmee de regio Kop van Noord-Holland heeft de ambitie om op lermijn
een energiezuinige regio te zijn en de belangrijkste leverancier van duurzame energie in Nederland.
De uitgangspositie daarvoor is uilstekend. Belangrijk zijn meI name de zeehaven Den Helder met
haar belangrijke functie voor de offshore industrie, de aanwezigheid van hel onderzoekscentrum
ECN in Pellen, de les!velden voor windenergie in de Wieringermeer en de Huisvuilcentrale in
Alkmaar. Eén van de speerpunlen betreft de ontwikkeling van Maritime Campus Nelherlands
(MCN). Andere belangrijk projecten zijn de Groene Stroomhaven Den Helder, de benulling van
restwarmie van de Huisvuilcenlrale Alkmaar (HVC) en de pilot Energie uit water.

•
Groei en krimp van beVOlking in Noord-Holland, Demografische ontwikkeling Noord-Holland 2000-2040.
Provincie Noord-Holland, 29 december 2009, p. 26, TabE> 2.2 De 9roei van de bevolkin9 in Noord-Holland per

82

regio.

" Provincie Noord-Holland, demogransche gegevens Kop van Noord-Holland. 2010.
" Groei en krimp van bevolking in Noord-Holland. Demografische ontwikkeling Noord-Holland 2000-2040,
Provincie Noord-Holland. 29 december 2009.
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Belangrijk speerpunt VO""t de ontwikkeling van Marilime Campus Netherlands (MCN), hel
onderwijs-, onderzoeks- en ondernemerscluster in Den Helder waarin de provincie, Ontwikkelings
bedrijf NHN, Hogeschool Leeuwarden, TNO, ATO, ECN en de gemeente Den Helder samenwerl<en.
Daarnaast hebben de Vereniging Noordwest8, helOntwikkelingsbedrijf NHN, de Huisvuilcentrale
Alkmaar en Teamworl< Technology de handen ineengeslagen om in de regio te komen tot een
Noord·HoIlandse Energie Coöperatie."
4.7 Bestuurlijke ontwikkelingen en trends
Decentralisatie van taken""
De tendens is dat het Rijk taken naar decentraal niveau overdraagt Na de Wwb en de Wmo (meer
AWBZ-taken) worden In de toekomst naar v&lWachtlng meer complexe taken aan gemeenten
overgedragen." Voorbeelden biervan zijn stedelijke ontwikkeling (ruimlelijk regisseur), jeugdbejeid
en participatie. Op dit gebied wordt de gemeente in toenemende mate regisseur en aanjager van
ontwikkeling. Het Rijk neemt hierbij een kaderstellende en faciliterende rol.
Concreet wordt dit bijvoorbeeld door de verantwoordelijkheid van het Investeringsbudget Stedelijke
Vernieuwing (ISV) meer bij gemeenten te leggen." Daarnaast wordl de bijdrage van gemeenten
voor de uitvoering van regionale opgaven In toenemende mate gevraagd.
•

Op het gebied van opentlare orde en veiligheid hebben de nieuwe taken onder andere
betrekking op de vonning van veiligheidsregio's en de versterl<ing van de rampenbestrijding en
crisisbeheersing.

•

Binnen het beleidsveld zorg en welzijn gaat het om nieuwe taken op hel gebied van het
voorl<omen van onderwijsachterstanden, voor- en vroegschoolse educatie kinderopvang,
voortijdig schoolverlaten en de realisatie van brede scholen.

•

Bij het beleidsveld cultuur en recreatie gaat het om nieuwe taken op het gebied van cultuur
(bezuinigingen bij het Rijk hebben invloed op gemeenten en hun cultuurbeleid), monumenten
(extra financiêle impuls voor achterstallig onderhoud van het culturele erfgoed), archeologische
monumentenzorg (invoering van de Wet archeologische monumentenzorg) en sport (meer inzet
van middelen op lokaal niveau, gericht op ontwikkelen van sportvoorzieningen).

.. Noord-Holland Noord in Balans, Gebiedsdocument Verstedelijkingsafspraken fase 2, Provincie Noom.
Holland. 14 oktober 2009.

•

•

.. Gebaseerd op: 'Vertrouwen en verantwoorden, voon;tellen voa decentralisatie en bestuurskracht'.
Inlerbestuurlijke Taakgroep Gemeenten, Commissie d'Hondt, juni 2008; 'De eerste overhekl', Commissie
Gemeentewet en Grnndwet, Van Aartsen. juni 2007; 'Wl1tol ver.chS·. Gemeenten in 2015, C<>mmlssie
Toekomst Lokaal Bestuur. Th"" Bevens. 2006.
" De impact van deze laken is nog moeilijk in te schatten. In de praktijk zou het ook kunnen gaan om een
laakverandering in plaats van overdradll van meE!( nieuwe laken.
.. Vertrouwen en verantwoorden; voorstellen voor decmtraiisatie en bestuurskracht. Interbesluul1ijke
taakgroep gemeenten, juni 2008.
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•

Binnen het beleidsveld maatschappelijke dienstverlening gaat het om nieuwe laken die
betrekking hebben op de verdere uitvoering en ontwikkeling van de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo), de overheveling van taken uit de AWBZ, de extJa inspanningen van
gemeenten gerichl op uitstroom van de Wwb (meer mensen aan hel we"'). de armoede
bestrijding (gerichte ondersteuning van kwetsbare groepen) en de ontwikkeling van Centra voor
Jeugd en Gezin (elektronisch kinddossier en stroomlijning van jeugdzorgketen).

•

Binnen het beleidsveld volksgezondheid en milieu gaat het om laken op het gebied van schoon
en zuinig (maatregelen op hel gebied van onder andere duurzame energie) en het versterken
van het lokale gezondheidsbeleid.

•

Binnen het beleidsveld ruimtelijke ordening en volkshuisvesting gaal het onder andere om het
verminderen van de regeldruk. hel invoeren van de Omgevingsvergunning (Wabo), het
realiseren van een vitaal platteland. de invoering van d!> Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's)
en de realisatie van een woningaanbod dat de gevolgen van vergrijzing en gezinsuitdunning op
kan vangen.

•

Binnen het beleidsveld economische zaken is de wijziging van de Winkellijdenwet een
belangrijke wijziging die veel van de gemeente zal vragen.

Meer en specialistische wel- en regelgeving
De hoeveelheid wet- en regeigeving zal in de toekomst toenemen. Voomamelijk vanuit Europa zal
er meer op gemeenten afkomen. bijvoorbeeld wet- en regelgeving op het gebied van milieu. Deze
wet· en regelgeving zal in toenemende mate een gedetailleerder en dwingender karakter hebben.

Vermindering administratieve lasten
In het kader van een meer dienstverlenende overheid is de verlaging van administratieve laslen een
van de speerpunten. Gemeenten hebben als doeistelling om de administratieve last voor 2011 met
25% te verminderen.

Veranderende rol van de gemeente
De verhouding lussen de gemeente en uitvoerende instellingen is de laatste jaren aan het
veranderen. Waar gemeenten zich vroeger vaak zelf met de uitvoeling van het beleid bezig hielden.
worden deze tegenwoordig steeds vaker uitbesteed en overgelaten aan particuliere partijen. Op
uiteenlopende terreinen zoeken gemeenten naar vitale coalities. De rol van gemeenten wordt
hiermee meer die van partner. In deze rol zijn de gemeenten niellanger uitvoerder. maar
verantwoordelijk voor het sturen op hoofdlijnen. (regisseren), hel vaslslellen van de kaders en hel
scheppen van de randvoorwaarden voor de uitvoerende partijen (facilileren). Voorbeelden hiervan
zijn de ruimtelijke regisseurs en de wijkaanpak.
Om de kwaliteil van de uitbestede laken te kunnen waarborgen. zal de gemeente een goed
contractbeheer moelen ontwikkelen en zorgen voor evalualies bij de gebruikers (burgers en
bedrijven) van deze diensten.
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Verdere schaalvergroting leidllol meer sterke(re) pBl1ners in de regio
Om als gemeenle alle laken en wel- en regelgeving te kunnen uitvoeren, zullen er een aanlal
tendensen te zien zijn. Er zal meer schaalvergroting plaatsvinden. In de komende periode zullen lal
van gemeenten fuseren. Deze 'henndelingsgoll' gaat ook niel voorbij aan de regio waartoe Zijpe,
Harenkarspel en Schagen behoren. Voor onder andere de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp,
Wieringen en Wieringermeer loopt reeds een Arhi-procedure.
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5. Bevindingen ten aanzien van bestuurskracht

In dit hoofdstuk presenleren we onze bevindingen ten aanzien van de bestuurskracht van de
gemeente Zijpe en de mogelijkheden voor versterking van de bestuurskrachl in regionaal verband.
In paragraaf 5.1 gaan we in op de vier aspecten van bestuurskracht voor de gemeente Zijpe. In
paragraaf 5.2 komen de mogelijkheden aan bod voor bestuurskrachtversterking voor de 'kleine'
regio, Ie welen de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe. En paragraaf 5.3 bevat een korte
beschrijving van de mogelijkheden voor bestuurskrachtversterking in de regio Kop van Noord
Holland, de 'grote' regio.
In onze bevindingen verwijzen we zoveel mogelijk naar de bronnen waarop we ons baseren;
<;1ocumenlen of meningen die we uit gesprekken halen. Bij de ve':Wijzing naar· gesprekspartners
geven we - daar waar dat volgens ons relevant is - aan weike (groep) gesprekspartners het betreft.
5.1 Bestuurskracht gemeente Zijpe
Om tot een oordeel over de bestuurskracht van Zijpe te komen, staat de taakuitvoering centraal.
Achtereenvolgens gaan we in op onze bevindingen op de vier aspecten van bestuurskracht,
namelijk de gemeenle Zijpe ais bestuur, als organisatie, als partner en als gemeenschap. Bij elk
- aspect beschrijven we onze bevindingen over de taakuitvoering.
5.1.1 Bestuur
College van B& W

Het college van B&W van de gemeente Zijpe beslaai uil de burgemeester en twee wethouders. De
burgemeester is waarnemend sinds 1 februari 2009. De wethouders zijn twee respectievelijk drie
perioden in functie. Zij vervullen hun laken parttime (75%). Eén van de wethouders heeft tevens een
parttime funclie als griffier in een andere gemeente.
De coalitie wordt gevormd door de PvdA en de Burger Kies vereniging (BKV). In hel coalitie
programma staat dat Zijpe over tien jaar "nog sleeds een leuke gemeente is waar het prettig wonen
is". Dorpen met goede voorzieningen, een bloeiend verenigingsleven en eigen werkgelegenheid.
Ook mel een betrokken overheid die zichtbaar is naar de burger, goed bereikbaar is, zowel fysiek
als via inlernet, daadkrachtig is, en effectief en kostenbewusl"."
De portefeuilleverdeling tussen de wethouders ziet er ais volgt uit. De welhouder van de PvdA houdt
zich bezig mei financiên en belastingen, openbare werken, natuur en milieu, onderwijs, sociale
zaken, zorg, jeugd- en ouderenbeleid, dierenwelziJn.'ln deze portefeuille is de zachle sector
dominant. De portefeuille van de welhouder van de BKV bestaal uit ruimtelijke ordening, volkshuis
vesting en monumentenzorg, bouw- en.woningtoezicht, recreatie en toerisme, economische zaken,
verkeer en vervoer, accommodatie- en subsidiebeleid, sociaal-cuitureel werk, sport. Samengevat is
dit de harde sector.

B9

Coalitieprogramma BKV-PvdA 2006-2010, Gemeente Zijpe, Bouwend Voortl.
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Uit de gesprekken mei de wethouders blijkt dat zij zich met name op de Zijper opgaven richten en in
mindere mate op opgaven met een regionaal karakter. Zij vinden het behoud van de leelbaarheid in
de kernen van het grootste belang. Zij noemen ook andere belangrijke opgaven zoals de bouw
opgave in 't Zand, de herziening van de bestemmingsplannen, de waterbergingsopgave, de
klimaatvisie en de bezuinigingen. Ons valt op dat dit met name opgaven van lokale aard zijn. De
wethouders hebben korte lijnen met de ambtelijke organisatie en geven (mede) inhoudelijke sturing
aan de'ambtelijke organisatie,
De waarnemend burgemeester richt zich meer op bovenlokale opgaven, Zij houdt zich bijvoorbeeld
bezig mei de lobby voor hel behoud van de onderzoekslocatie Petten. Onze gesprekspartners 
zowel intern als extern - geven aan dat de burgemeester daar een zeer positieve bijdrage aan heeft
geleverd.
Gemeen/eraad

De gemeenteraad bestaat uit vijftien leden, In de periode 2006-2010 zijn er vijf politieke partijen
vertegenwoordigd in de raad: BKV, PvdA, CDA, V)/D en Natuurlijk Zijpe. Ook in de raad slaat de
Zijper schaal centraal. Uit de gesprekken met fraclievoorziners blijkt dat ook zij het behoud van
voorzieningen in de kernen van het grootste belang vinden. Andere belangrijke opgaven die door de
fractievoorzitters worden genoemd zijn de windmolens, de woningbouwopgave, de waterbergings
opgave en de verbinding tussen natuur, recreatie eh agrarisch ondernemen. Tegelijkertijd geven de
fractievoorzitters aan dat in de raad de focus vaker ligt op lokale ergernissen als te hard rijden op de
Grote Sloot dan op meer stralegische opgaven zoals de infrastructurele ontsluiting van de regio.
De relaties tussen raad en college zijn volgens de fractievoorzitters niet echt duaal. De besluit
vorming in de raad wordt in de raadscommissie voorbereid, waarbij het debat voornamelijk
plaatsvindt tussen raadsleden en de portefeuillehouder.
De relaties tussen raad en bewoners zijn goed. De raadsleden staan dichtbij de Zijper bevolking. De
fractievoorzitters vinden dal zij daardoor goed in staal zijn om afwegingen in het belang van Zijpe te
maken. De andere kant van de medaille is dat hel soms moeilijk is om nee te zeggen en bepaalde
bevolkingsgroepen te moeten teleurstellen.
Rela/ie burger-bestuur

De relatie burger-bestuur kenmerkt zich door korte lijnen en een grote toegankelijkheid van het
bestuur en organisatie. Bewoners en maatschappelijke organisaties hebben veel mogelijkheden om
hun wensen bij de gemeente kenbaar te maken. Onze gesprekspartners zijn tevreden over de
manier waarop ze door de gemeente belrokken worden bij de beleids- en planvorming van de
gemeente. Ze piaatsen echter kanttekeningen bij wat de gemeente vervolgens met hun input doet.
Niet altijd duidelijk is wat de gemeente met hun suggesties heeft gedaan.
De gemeente zet actief in op de relaties met de verschillende dorpsraden. In alle kernen in de
gemeente zijn dorpsraden actief. Eind 2006 is hierover een convenant afgesloten, waarin afspraken
zijn gemaakt over de wijze waarop de raden betrokken worden en wat de invloed van de dorps
raden op hel gemeentelijk beleid is.
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5.1.2 Organisatie
In deze paragraaf gaan we in op de kwaliteit en capaciteit van de ambtelijke organisatie bij de
taakui"'oering. Allereerst geven we een algemeen beeld van de amblelijke organisatie en daarna
gaan we in op de formatie, de inhuur van externen. de taakuitvoering, de beleidsontwikkeling en de
diens"'erlening.
Algemeen
De ambtelijke organisatie van de gemeente Zijpe wordt door gesprekspartners getypeerd als een
gedreven organisatie met korte lijntjes, waardoor er snel gehandeld kan worden. Zoals in veel
kleine{re) gemeenten tijn de amblenaren mei name generalisten en in mindere male specialisten.
Forma/ie
Zijpe heelt per 1 januari 2001 94 Ile in dienst. De afgelopen jaren laat het personeelsverloop een
wisselend beeld zien (zie onderstaande tabel). In vergelijking met andere gemeenten kent Zijpe
gemiddeld iels hogere uitstroom en iets minder hoge instroom, Met name het jaar 2007 vall op wal
betreft uitstroom. In dil jaar verlieten 23 personen de gemeente en kwamen er 14 nieuwe
medewerkers bij. Dil komt neer op een uitstroom van 19% en een instroom van 11%. Het hoge
uitSlroomcijrer in 2007 verdient een nuancering. Van de 23 personen die uil dienst traden, waren er
acht die overgingen naar de net opgerichte Intergemeentelijk Sodale Dienst (ISO) en twee daarvan
waren stagiaires. waarvan er één in dienst is getreden.
Daarmee komt de uitstroom (13 personen) neer op 10%, Gemiddeld is de uitstroom van
medewerkers bij overheidsorganisalies 8% en de instroom 10%.'" Een hoog verloop van personeel
kan negatieve consequenties hebben voor de continuïteit. Een Ie laag percentage kan duiden op
een verstarring van de organisatie.
Tabel 5.1: Overzicht in- en uitstroom Zijpe

I

Jaar
I

, Aantalperin1/1dienst

In dienst ,

I Aantal
dienst
per 31/12
In

Instroom

Uit dIenst

Uitstroom

2%

10

7%

133
128

2005

141

2006

132

7

5%

17

13%

2007

124

14

11%

23

19%

127

3

2008

128

13

10%

11

9%

134

2009

135

15

11%

9

7%

140

Gemiddelde over 5 jaar

8%

11%

De lolale formatie (in lIe's) neemt in de loop van de jaren toe. De organisatie is in vier jaar tijd met
10% gegroeid, De organisatie lijklook de komende periode te gaan groeien, zo blijkt uil de stukken.

90

Berenschot. Ken- en stuurgetallen. Personeelsmanagement, editie 2010.
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"Wanneer de raad Instemt met de uitwerking van de walerberglngsopgave en het uitvoeringsplan
Veelkleurig Landschap ontstaat er een siluatie dat hel verstandig Is om exlern personeel in te
wisselen voor eigen personeel. Dan kan het huidige budget voor de uitvoering van het meerjaren
plan Ruimte & Wonen, waar onder inhuur achterstanden taakveld ruimte, Boskerpark en
Duinzoomproject veriaagd worden.· ..
Inhuur van extern persQneel

Zijpe heeft op 1 januari 2010 12 externen ingehuurd. Dit is 14% van het totale personeelsbestand.
De contracten die met deze exlernen zijn afgesJoten, lalen zien dat ze bijna allemaal, op één na,
voor langere tijd In Zijpe werkzaam zijn. De helf! hiervan is voor zes maanden of langer ingehuurd.
Navraag wijsl uil dat de gemeente Zijpe moeile heeft om aan de juiste mensen te komen ter
Invulling van reguliere vacalures. Zijpe kiest er daarom voor om deze vacatures In eerste instantie
met ~ehulp van detachering in Ie vullen, waarbij van de mogelijkheid tlebruik gemaakl wordt om
externen bij goed funcUoneren vervolgens in vast dienstverband te nemen.
T~bel

5.2: Overzicht inhuur externen gemeente Zijpe, peildatum '-'-2010

Inhuur externen

Inhuur korter dan 3 maanden

2

Inhuur langer dan 3 maanden

11

Totaal

13

Taakuitvoering

Zijpe heeft haar taakuitvoering volgens het merendeel van onze gesprekspartners - zowel amblelijk
als bestuuriijke gesprekspanners • redelijk tol goed op orde. Zowel van de huidige taken als de
toekomstige taken geeft hel ambtelijk apparaat van Zijpe zelf aan dat ze in staat is hier adequaat
uitvoering aan te geven, weinig tot geen kwetsbare onderdelen heeft en evenmin een gebrek heeft
aan specialisten. Dit beeld wordl bevestigd door de maalschappelijke partners van de gemeente
tijdens hel e-debat. Zij geven aan dat Zijpe goed in staat is haar taken, op de Zijpese schaal, uit Ie
voeren. Kantlekening die door hen geplaatst wordt, is dat ze de continurteit van de ambtenaren als
een zorgpunt voor de toekomst zien. Door toename van taken en specialisatie van taken
verwachten panners dat Zijpe in de toekomst moeite kan gaan krijgen om de taken adequaat uil te
voeren. Als voorbeeld worden de ontwikkelingen rondom duurzaamheid, en de komst van wind·
molens op het grondgebied van de gemeente. genoemd.

•

Opvallend is het verschil met de twee andere gemeenlelf, Schagen en Harenkarspel. Deze
gemeenten geven beiden aan wel problemen Ie ervaren bij de uitvoering van hun huidige en
toekomsUge taken. Uil gesprekken blijkt dat gesprekspartners uit deze gemeenten enigszins
verbaasd zijn over de veranderde houding van Zijpe.

" Programmabegroting 2010. geneer1le Zijpe.
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In recente eerdere trajecten, zoals de samenwerking die zou leiden lot een SETA-construclie, gaf
Zijpe juist aan versterking van de ambtelijke organisatie nodig Ie vinden en voordelen van
intensieve samenwerking Ie zien.
Zijpe geeft aan vOOr de laken die ze zelf niet kan vervullen, exlerne capaciteit of expertise in Ie
huren en actief de samenwerking met buurgemeenten, en samenwerkingsverbanden Ie zoeken.
Voorbeelden hiervan zijn de samenwerki~g in de Milieudienst, de ISO en de opgaven in hel kader
van de ontwikkeling van de kust.
Zijpe kent een aantal moeilijk vervulbare functies. Hier is bijvoorbeeld sprake van bij woningtoezicht.
Zijpe lost dit op door eXleme expertise in te huren. Door de vele ambities op het ruimtelijke
ordeningsterrein kent Zijpe een achterstand in de bestemmingsplannen en herziening van de
beslemmingsplannen. De afdeling Ruimte zet veel capaciteit in op de taken die van de rijksoverheid
op gemeenten afkomef! en op het realiseren van de ambities op Ra-vlak, waardoor er minder lijd is
voor de herziening van de bestemmingsplannen. Mei behulp van externen worden de bestemmings
plannen nu eersl herzien voor alle dorpen aan de kust, dan voor alle dorpen aan de Grote Sloot en
tot slot voor het builengebied. Overigens loopt Zijpe met de digitalisering van bestell'lmingsplannen
op schema. Het beeld van belrokkenen is dat Zijpe op dillerrein verder is dan andere gemeenten.
Ook uit een recentelijk artikel 213a onderzoek" naar de doeltreffendheid van het programma
Ruimte en Wonen bl~kl dat de gewensle prestalies en maatschappelijk beoogde effecten van dit
programma in veel gevallen niel daadwerkelijk behaald worden. Conclusie van het onderzoek is dat
wel aan alle acties uilvoering gegeven is, maar dal "de mate waarin veel van de acties daad
werkelijk gerealiseerd zijn onvoldoende (lijkt)". Dit beeld ontstaat ook doordat hel lastig is om de
juiste prestatie-indicatoren te vinden om de gewenste prestalies en effecten te meten. Als reden
voor het onvoldoende realiseren wordl opgemerl<t dat het veelal gaat om langdurige projecten en
dat er een grote afhankelijkheid is van derden. Echter, legelijkertijd constateren we dat de
organisatie nog niet in staal is om Ie werken met doelstellingen die gekoppeld zijn aan de juiste
prestatie-indicatoren. waarop gestuurd kan worden. Met andere woorden: de projeclsturing laat Ie
wensen over.
Een voorbeeld van de 'afhanketijkheid van derden' is het achterblijven van woningen in 't Zand. Dit
ligl nu grotendeels stil doordat projectontwikkelaars geslopl zijn met de bouw omdat de woningen
niet verl<ochl worden. De gemeente heeft hierop geen, of zeer weinig, invloed, Andere voorbeelden
van beleidsdoelstellingen die niet. of len dele zijn gerealiseerd. zijn hel recreatiebeleid en hel al
eerder aangehaalde wegwerken van de achterstand van bestemmingsplannen. Deze achterstand
van bestemmingsplannen heeft ook gevolgen voor het beleid ten aanzien van de verblijfrecreatie. Er
zijn weinig· ontwikkelingsmogelijkheden voor de verblijfsrecreatie door de verouderde
bestemmingsplannen. 93

92

Collegeonderzoek Doeltreffendheid Programma Ruimte en Wonen, Gemeente Zijpe, 2009.

9J

Beleidsnota VerllliJfsrecrealie Gemeente lijpe, 2008.
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Daarnaast is er de ontwikkeling van Petten aan Zee. Hier zijn al vele jaren ambities op
gefol1l1uleerd, maar uit het onderzoek blijkt dat er lot nu toa vooral onderzoeken door de gemeente
worden uitgevoerd en van concrete plannen en uitvoering daarvan nog geen sprake is. Ook hierbij
valt de kanttekening te maken dat bij dergelijke grote ontwikkelingen er een grote afhankelijkheid
van derden is en het een langdurig karakter heeft

Beleidsontwikkeling
Zijpe heeft voor haar belangrijkste interne opgaven -toerisme en recreatie, wonen en landelijk
gebied - actuele beleidsnota's. Deze beleidsnota's zijn in veel gevallen met behulp van externen
opgesteld.
In de visies op verschillende beleidsterreinen zien we dat de Zijper schaal centraal slaat en vaak
zelfs de af:;:onderlljke kernen. Er is weinig verbinding meI de gemeente Zijp~ als geheel en weinig
lol geen verbinding met de regionale opgaven. Een voorbeeld hiervan is toerisme en reaealie. In
de stukken" wordt geconstateerd dat de afzonderlijke profilering per kern losgelaten moet worden
en dat ,;r vooral 'Zijpebreed' gedacht en gehandeld moet worden. Echte~ een overkoepelend
strategisch kader hiervoor ontbreekt. Uitzondering is het beleid op het gebied van wonen. Dit heeft
een regionaal karakter en de woningbehoefte is tevens in regionaal verband afgestemd. Onze
gesprekspartners geven aan dat dit pas is gebeurd nadat de verschillende gemeenten de nadelige
effecten Ondervonden van onderlinge concurrentie met betrekking tot bou\wpgaven.

Dienstverlening
Inwoners en maatschappelijke partners van de gemeente Zijpe zijn tevreden met de dienstverlening
die de gemeente biedt. Uit het e~ebat met maatschappelijke partners blijkt dat men positief is over
de dienstverlening. Oe gemeente is klantvriendelijk en servicegericht. Dit beeld wordt door
tevredanheidonderzoek onder de inwoners van Zijpe onderschneven."

5.1.3 Partner
Zijpe werkl op veel terreinen samen met partners." In deze paragraaf gaan we eerst in op de
samenwerkingsrelaties die Zijpe onderhoudt met partners van builen de gemeenle en daarna op de
samenwerkingsverbanden die Zijpe met interne partners onderihoudt.
In onderstaande figuur staan de samenwerkingsverbanden van Zijpe met andere gemeenten in de
Kop van Noord-Holland grafisch weergegeven. Zoals uit de figuur blijkt, is er sprake van een
behoorlijke 'bestuurlijke spagheW' in de regio.

.. Beleidsnota verbli~Sl'ecreatie Gemeente Zijpe, 2008.
os Tevredenheidsonderzoek onder de inwoners van de gemeente Zijpe, 2008.
" Zie bijlage 3 voor een overzicht van alle samenwerkingsverbanden.
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Figuur 2: samenwerkingsverbanden van Zijpe in de Kop van

noor~Holland

Tabel 5.3: Overzichl samenwerkingsverbanden

Verbo~den partIJen'

Bestuurlljko overleggen (geen verbonden partijen):

1.

12. Provinciaal Overteg Kust (POK): l<us1gemeenten
Noord l-Iolland + provincie + hoogheemraadschap
13. Portefeuillehoudersove~eg Ruimtelijl<e Ordening en
Economische laken (ROVEZ): alle Noordkop
gemeenten
14. Overleg Noord-Hollandse Kuslga:neenten (ONHK):
alle I<ustga:neenten
15. Provinciaal Verkeers- en Vervoers Beraad (PVVB):
provinde Noord-Holland
16. Bestuurlijl< overleg WMO: alle Noordl<opga:neenten
17. Bestuurtijk overleg jeugd. onderwijs en zorg: alle
Noordl<opgern eenlen
1B. KIMO: bestuurlijk overleg van
Noordzeekusigemeenlen (internationaal~
19. Investeringsbudgel Landelijk Gebied [ILG): ~l1e
gemeenlen in Noord-Holland Noord
20. Stuurgroep Zwakl<e Schal<els: kustgemeenten
21. Stuurgroep Kust op Kracht: kustgerneenlen
22. Stuurgroep Jeugd. Alcohol en Drugs: Noordko~
gemeenten
23. Bestuurlijk overleg Kopgroepbibliolheken: ga:neenlen
Kop van Noord-Holland

Gesubsidieerde Arbeid Kop van NoordHolland
2. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
3. Ve;ligheidsbureau
4. Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
5. Milieudienst Kop van Noord-Holland
6. GGD Hollands Noorden
7. Intergemeentelijke Sociale Dienst Kop van
Noord-Holland
B. Noorderl<wartier NV
9. BV Ontwikl<elingsbedrijf Noord·Holland·Noord
la. Stichting Surplus
11. Vereniging Noord-West 8
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Partners builen Zijpe
De gemeente kent geen vaste samenwerl<ingspartners waar ze op meerdere terreinen mee samen
werkt; afhankelijk van het onderwerp participeert lijpe in een samenwerkingsverband. Belangrijke
samenwerkingsverbanden voor Zijpe zijn de Milieudienst en de Intergemeentelijke Sodale Diensl
(ISO). Daarnaast participeert Zijpe in diverse bestuurlijke informele overlegorganen en heeft Zijpe
op uitvoerend niveau afspraken met Schage'1. bijvoorbeeld op ICT -gebied.
Het beeld van onze gesprekspartners over het optreden en de positie van Zijpe In samenwerkings
verbanden verschilt. Sommige partners, zoals de Milieudienst. zijn heel positief over Zijpe. De
Milieudienst geeft aan dat Zijpe altijd adequaat reageert op voorliggende stukken en dat de
gemeente de uitvoering conform de afspraken en op tijd ter hand neemt. Als succesfacloren worden
genoemd dal de wethouder van Zijpe voorzitter van het bestuur van de Milieudienst is en dat het
afdelingshoofd de vaste coMactpersoon binnen de gemeente is, Gesprekspartners van an~re
samenwerkingsverbanden, waar deze succesfactoren niet gelden, geven aan dat zij de ambtelijke
conllnuïleit een punt van aandaciht vinden. Doordat goede ambtenaren weggaan, Is de ambtelijke
ondersteuning kwetsbaar en komen er volgens hen niel alUjd adequate reacties op voorliggende
stukken en verloopt de uitvoering traag. Met name als het gaat om thema's die betrekking hebben
op de grole regio vinden deze gesprekspartners dat Zijpe het laat afweten.
De gemeente Zijpe wordl"door besluurlijke partners van buurgemeenten als een 'volgendê'
gemeente in samenwerkingsrelalies aangeduid. Tegelijkertijd geeft een aanlal gesprekspartners
van buurgemeenten aan dat ze hier, sinds het referendum, een verandering in waarnemen. Waar
Zijpe eerst vooral volgend was aan de initiatieven van andere gemeenten, is de opstelling van Zijpe
nu eerder 'agendasettend' Ie noemen en toont Zijpe veel initiatief in het actief zoeken naar samen
werking op diverse terreinen, zo is het beeld van deze gesprekspartners. Op ambtelijk niveau zijn
de meningen over deze actieve, samenwerkingsgerichte houding echter niet eensluidend. Een
aantal ambtenaren geeft aan dat zij veel meer mogelijkheden zien voor intensieve(re) samen
werking tussen gemeenten, onder andere op terreinen als ICT, inkoop. Deze samenwerking komt
nu nog onvoldoende van de grond, zo blijkt uit onder andere uit het gesprek met de ondernemings
raden. Het beeld is dat voor (intensivering van) samenwerking op deze terreinen bestuurlijk te
weinig draagvlak is sinds het mistukken van de SETA-samenwerking.
De lobbykracht van Zijpe beoordelen partners als beperkt. Het beeld bij gesprekspartners is dat
Zijpe dil niet altijd adequaat oppakt, bijvoorbeeld In haar lobby richllng provincie als het gaat om het
uitoefenen van invloed op de structuurvisie. De planvorming VOOr de ontwikkeling van Petten aan
Zee is hier een voorbeeld van. Volgens gesprekspartners komt de ontwikkeling van Petten aan Zee,
waar ruim tien jaar onderzoek naar gedaan wordt en plannen voor gemaakt worden, moeilijk van de
grond omdat Zijpe Ie weinig gewicht in de schaal kan leggen om een dergelijk grote projec1
succesvol te laten zijn. Hel opstellen van een uitgebreid businessplan, het vinden van investeerders
en het creêren van draagvlak bij bestuurlijke partners zijn belangrijke elementen waar Zijpe volgens
onze gesprekspartners niet of maar ten dele in slaagt. De gemeente Zijpe is volgens externe
gesprekspartners niet of onvoldoende in staat vanuit een regionale strategische visie het regionale
belang van projeden als Pelten aan Zee bij buurgemeenten en andere stakeholders.
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Ook geven onze gesprekspartners aan dat de schaal van gemeenten als Zijpe en andere kleine
gemeenten in de Kop van Noord-Holland niet aansluil op de schaal van de samenwerkings
verbanden. In grote verbanden zoals de Veiligheidsregio en de GGD is de invloed van de
afzonderlijke kleine gemeente gering. Nu is Zijpe volgens onze gesprekspartners nog een kleine
gemeenten lussen andere kleine gemeenten, maar na de herindeling van de Amstelmeer
gemeenlen zal Zijpe als één van de weinige kleine gemeenten overblijven, Hun inschalling is dat de
• invloed van Zijpe daarmee zal afnemen. Ook kleinere verbanden, zoals de Stichting Surplus, geven
aan dat zij veel energie moeten steken in de afstemming met gemeenten. Zij wijlen dal mede aan
het gebrek aan ambtelijke ondersteuning van de bestuurders in het samenwerkingsverband.
Daardoor duurt het vaak lang voordat er tot uitvoering kan worden overgegaan. Regie op samen
werking vereist amblelijke capaciteit en kwaliteit en daar ontbreekt het volgens een aantal
gesprekspartners in Zijpe nog wei eens aan,
Partners binnen Zijpe
De gemeente Zijpe is voor haar interne partners overall een goede en betrouwbare partner zo blijkt
uit gesprekken met het maatschappelijk middenveld. De gemeente is een goede gesprekspartner
en makkelijk benaderbaar, zowel ambtelijk als bestuurlijk en over het algemeen worden problemen
snel en adequaat oplost. Het directe contact wordt door gesprekspartners zeer op prijs gesteld.
Tegelijkertijd geven gesprekspartners aan dat ze zich zorgen maken over de continuïteit van de
gemeente. Ze ervaren veel wisselingen in de ambtelijke organisatie. Dit beeld wordt ondersteund
door het eerder gesignaleerde hoge verloop onder het personeel.
Onze gesprekspartners van het e-debat benoemen ook dat zaken met name op Zijper schaal
worden opgepakt als risico. Als hel gaat om de grotere regionale opgaven op hel gebied van
economie en ruimtelijke ordening, twijfelen onze gesprekspartners aan het doelmatig en
doeltreffend optreden van de gemeente. Als voorbeeld wordt het beleid rondom windenergie
genoemd en de daarmee samenhangende windmolenparken.
5.1.4 Gemeenschap
De gemeente Zijpe kenmerkt zich door een groot aantal kleine kernen die los van elkaar staan en
sterk op Zichzelf zijn gericht. De kernen liggen (geografisch gezien) ver uit elkaar, en daartussen zijn
slechte verbindingen. Er is geen sprake van een Zijpese identiteit of Zijpese gemeenschap. De
gemeenschap in de gemeente Zijpe bestaat uit een verzameling van gemeenschappen, waarbij
iedere kern sterk zijn eigen idenUteil heeft en er tussen de kernen grote verschillen beslaan.
Leefbaarheid in de kernen

•

De leefbaarheid, in fysiek en sociaal opzicht, verschilt per kern. Inwoners zijn positief over de
fysieke en sociale leefomgeving, zo blijkt uit recent onderzoek naar de leefbaarheid in de gemeente
Zijpe." Op bijna alle aspeclen scoort Zijpe hoger dan het landelijk gemiddelde, met uitzondering
van hel aanbod en kwaiiteit van de voorzieningen.

" Lemon Zijpe, de beleving van leetbaarheid, Vervolgmeling 2008.
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De gemeente Zjjpe heeft, gezien haar omvang, een uitgebreid voorzieningenaanbod. De
gemeentelijke voorzieningen, zoals sportvelden en buurthuizen, zijn zoveel mogelijk over de kernen
verspreid. Echter in de kleine kernen is dit de laatste jaren sterk afgenomen en ervaren inwoners
dat de leefbaarheid en voorzieningen kwetsbaar zijn,
Het aantal voorzieningen in de kernen looplterug, omdat winkels, postkantoren en banken niel in
stand kunnen worden gehouden. Veelal kleine bedr;ijven (middenstand) vertrekken uit de kernen,
Ondanks de extra gelden als gevolg van de toerismebelasting, geven inwoners aan dat de
gemeente de economische slegkrachl mist om deze voorzieningen te behouden,
De inwoners van Zijpe geven gemiddeld een 5,7 voor het aanbod en kwaliteit van de voorzieningen.
Dit Is lager dan het landelijk gemiddelde van 6,0. Wal opvalt is dal er een grote spreiding is tussen
de kernen. In vier van de zes kernen is een behoorlijk voorzieningenniveau en beoordelen de
Inwoners het aanbod en de kwalileit van de voorzieningen positief met een gemiddeld cijfer van •
6,4." Hel oordeel van de bewoners over de voorzieningen In de kleinere kernen
(St. Maartensvlolbrug I Burgerbrug en Oude Sluis) is beduidend lager. Inwoners geven gemiddeld
een 4 voor het aanbod en kwaliteit van de voorzieningen In deze kernen.

Binding en participalie
Burgers en maatschappelijke o[ganisaties voelen zich verbonden meI de gemeente, mear hel beeld
is dal inwoners en organisalle zich slechts in beperkte mate ook medeverantwoordelijk voelen voor
de opgaven van de gemeente.
Oe verschillen tussen de kernen Is ook terug te zien in de male waarin verenigingen er In slagen om
vrijwilligers aan te trekken. Uit het e-debat en de gesprekken blijkt dat er in een aantal kernen heel
veel vrijwilligers beschikbaar zijn, waar andere kernen, bijvoorbeeld Callantsoog eerder met een
tekort hebben te maken. Het is vooral lastig om vrijwilligers Ie krijgen voor vaste en regelmatig
terugkerende activiteiten. Desondanks maken we uil het e-debat en gesprekken op dat er een
positief beeld van de gemeenschap van Zjjpe bestaat. Men Is van mening dat er sprake is van een
grote mate van sociale cohesie.
Burgers en maatSChappelijke organisaties zijn van mening dat ze voldoende mogelijkheden hebben
om hun wensen ean de gemeente kenbaar te maken. De gemeente heeft vier dorpsraden en een
verenigIng dorpsbelang. Met de dorpsraden heef! de gemeente op het basale niveau (hoor- en
wederhoor meenemen in het proces) veel contact. Ondanks det de gemeenschap voelt dat
gemeente luistert naar haar inwoners en ze betrekt bij het gemeentelijk beleid, ervaren gespreks
partners minder invloed op de besluitvorming en terugkoppeling daarvan.

•

•

oe Lemon Zijpe, de beleving van leefbaarheid. Vervolgmeting 2008.
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5.1.5 Financiële positie van de drÎe gemeenten
Onderstaande tabellen geven inzicht in de vermogensposities van de drie gemeenten. Deze hebben
op basis van vermelde indicatoren een enigszins uiteenlopende positie, ook in vergelijking met het
landelijk gemiddelde"
Financili/e positie

Aanta I inwoners"

11.566
13.706
1.185

Eigen Vermogen
Eigen Vermogen per inwoner
Algemene reserve

18.759
18.067
963
6.064
0,323
58.577
77.021
23%
31%
74%
101
-1%

4/77
0,413
35.211
28.144

Algemene reserve per inwoner

Balanstotaal
Totale lasten
Eigen vermogen I totale lasten
Eigen vermogen I balanstotaal
Vaste activa / balanstotaal

49%

39"
67%
710

Mutatie Eigen Vermogen 2007·2008

. relatief

5%

15.968
2].877
1.370
5.186
0.325
33.593
22.937
95%
650/11'
53%

391
2%
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Hieronder geven we per gemeente een toelichting op de gemeten indicatoren en een voorzichtige
en voorlopige vooruitblik op de toekomst. Deze i~ mede lot stand gekomen na gesprekken met de
hoofden Financiën van de drie gemeenten .

• Het eigen vermogen van gemeenten als percenlage van de begrotingsomvang bedraagt in 2004 gemiddeld
55%. Per inwoner beschikken gemeenten gemiddeid over € 1.478 eigen vermogen. Bron: Jan van der Lei, "oe

vermogensstruc/uur van provincies en gemeenten": B&G. april 2007.
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Zijpe

De gemeente Zijpe heeft zowel in vergelijking met Schagen en Harenkarspel als landelijk een
gemiddelde financiêle positie. De Algemene reserve per inwoner Is het hoogst van de drie
gemeenten. Uil de paragraaf Weerstandsvermogen in de begroting 2010 blijkt geen bO\lenmatige
blootstelling aan financiêle onzekerheden. De begroting schelst het beeld van een resultaal dat na
be!ilemming positief is.
Binnen de gemeenle draagt het waterschap zorg voor circa 180 hectare aan waterberging. Het is
een behoorlijke opgave voor de gemeente om in dit gebied ook toeristische voorzieningen. zoals
fietspaden en andere faciliteiten. aan te brengen. De financiêle gevolgen daarvan hangen af van de
wensen van raad en college. die een afweging zullen baseren op de dan daarvoor beschikbare
middelen.
De onderzoekslocatie Pellen en de kernreactor zijn in de gemeente een belangrijke bron van
werkgelegenheid. Dit geldt echter voor de gehele regio. De huidige onzekerheden met betrekking
tot vervangende nieuwbouw. vallen buiten het.financiele meerjarenperspectiel van de gemeente.
Schagen
In de cijfers van de gemeente Schagen valt het lastensaldo 2008 op. Dit koml doordat tot 2008 de
gemeente de rol van het schoolbestuur over de-openbare basisscholen en (voortgezet) speciaal
onderwijs heeft uitgeoefend."x, Inmiddels is besloten de scholen onder Ie brengen bij de Stichting
Surplus. In de jaren volgend op 2008 daalt het lastensaldo hierdoor structureel met circa 35 mln.
Nieltemin blijven de lasten in verhouding tot het eigen vermogen hoog ten opzichte van de andere
gemeenten en het landelijk gemiddelde. In de begroting van Schagen Is voor de komende jaren een
voordelig saldo geraamd.
Voor wat belreft de toekomslontwikkeling van de gemeente Schagen in relatie met financiên worden
twee aandachtspunten onderscheiden:
•

Het binnenkort af te ronden onderhoudsplan voor de gemeentelijke kapitaalgoederen. het
integraal onderwijshuisvestingsplan en hel integraal accommodatiebeleid Cultuur. Welzijn en
Sport kan uitwijzen dat de gemeente voor aanvullende uitgaven komt te staan. Hiervoor geldt
echter de stelregel: 'beleid volgt middelen'.

•

Ten eanzlen van de exploitatie van hel Multifunctioneel Centrum 'Markt 18' (het voormalige
gemeentehuis) is voor de komende jaren aan een particuliere stichting een financiêle
toezegging gedaan, die gefinancierd moet worden uit de in het verteden geraamde opbrengsten
uit grondverkoop. De huidige eco'1omische omstandigheden maken onzeker of deze dekking
voldoende zal zijn. Dit laalsle geldt ook voor de financiering van de bouw van de nieuwe
huisvesting van de Gemeentelijke Scholengemeenschep Schagen. De bijdrage aan de Stichting
Openbaar Voortgezet Onderwijs Schagen is toegezegd. de financieringsbron kent
onzekerheden. In beide laatste gevallen heefl de raad dil risico bewust geaccepteerd.

lt., Jaarstukken gemeente Schagen 2008, p.85.
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Harenkarspel
De gemeente Harenkarspel heeft van de drie gemeenten het hoogste eigen vermogen, zowel per
saldo als per inwoner. In combinatie met het laagste lastenniveau geeft dit een degelijk beeld. Ook
de begroting is constant en sluitend.
In de ontangs vastgeslelde hernieuwde structuurvisie is het voornemen verwoord over de komende
20 jaar de woningvo()rraad uitte breiden met circa 1.800 woningen. In de onderliggende berekening
zijn deze plannen kostendekkend. Indien de economische ontwikkeling en de financièle positie van
de gemeente daarom vraagl kunnen deze plannen worden bijgesteld. Een risico wordt daardoor niet
ondervonden.
Ook bestaat er binnen de gemeente een opgave voor het plegen van onderhoud aan wegen en
infrastructuur. De te realiseren kwaliteit zal hierbij afhankelijk zijn van de hiervoor beschikbare
middelen en de ambitie van de raad.
•

Algemeen
'Het is lastig de weerslandscapaclteill1'/er gemeenten te vergelijken. Niet alle gemeenten hanleren
hiertoe een zelfde berekeningssystematiek: gemeenlen kunnen ook een (gedeelte van) hun
bestemmingsre5l!rve, onbenutte belastingcapaciteil en stille reserves lot hun weerstandscapaciteit
rekenen. Vandaar dal voor deze cijfermatige vergelijking de verhouding 'Algemene reserve per
inwoner' is gekozen. Om dieper inzicht te krijgen in de male waarin de vermogenspositie voldoende
is om onzekerhe<len en risico's in de toekomst het hoofd Ie bieden, verwijzen we naar de paragraaf
Weerstandsvermogen' in de betreffende jaarstukken, danwel de 'Nota reserves en voorzieningen'.
Alle drie de gemeenten geven aan financieel 'in control' Ie zijn. Hoewel 'het natuurlijk altijd beter
kan .. .' is de informatievoorziening adequaat, zowel intern als richting raad en burger. Van diverse
gemeenten in de regio zilten de hoofden financiën circa eens per kwarteal bij elkaar om ervaringen
uit te wisselen en kennis Ie delen.
Uit de stukken van de gemeenlen blijkt dal de omvang van de budgettaire risico's voor gemeenten
in algemene zin <le komende jaren verder loeneemt, vooral als het gaat om de gevolgen van de
decentralisatie van rijkslaken en de heroverwegingen die op dit moment op rijksniveau plaatsvinden.
De economische recessie, de verwachte hogere toesiroom in de WW en toename in hel beroep op
de bijzondere bijstand zijn een additionele onzekerheid. De genoemde ontwikkelingen zijn echler
generiek en gelden voor elke Nedertandse gemeente.
Door de beperktheid van de analyse is het moeilijk gefundeerde uilspraken te doen over de
begroting van de drie gemeenten indien zich een situa~e voor doel van gemeentelijke samen
voeging. Hierdoor ontstane efficiênliewinsten, gevolgen voor de financieringsstructuur, maar ook
wijzigingen in ZOwel nieuw als bestaand beleid zijn lastig te voorspellen. Nader onderzoek is
hiervoor nodig.
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5.2 Bestuurskrachtversterking in regionaal verband: Harenkarspel, Schagen en Zijpe
In deze paragraaf gaan we In op de mogelijkheden die een samenwerking, herindeling danwel (niei
vrijblijvende) samenwerking, tussen de drie gemeenten aan bestuurskrachtverslerking kan
opleveren. Omdat we. niet zoals voor Zijpe, een afzonderlijk onderzoek naar de bestuurskracht van
Harenkarspel en Schagen hebben gedaan, hebben de bevindingen een ander karakter dan de
bevindingen uit het bestuurskrachtonderzoek van Zijpe.
Allereerst gaan we In op de profielen van de gemeenten en de opgaven waar ze voor staan.
Vervolgens gaan we per aspect van bestuurskracht In op de mogelijkheden voor versterking van de
bestuurskracht. We hebben ons ten eerste gebaseerd op de meningen uit gesprekken over
gezamenlijke opgaven en de mogelijkheden waarop de drie gemeenten elkaar zouden kunnen
versterken. Ten tweede hebben we ons gebaseerd op de zelfevaluaties die gemeenten hebben
uitgevoerd ten aanzien van de taakuitvoering van hun tfuidige en de toekomstige taken.

5.2.1 Profielen van de drie gemeenten
De drie gemeenten vullen elkaar aan; zij hebben complementaire profielen. Gezamenlijk hebben ze
een toeristisch-recreatief profiel, met Schagen als cenlnJmgemeente met dagrecreatieve voor
zieningen aan de ene kant en Zijpe en Harenkarspel mei verblijfsrecreatie aan de andere kant. ,••
Ook op sociaal-maatschappelijk vlak vullen de gemeflllten elkaar aan en vormen ze een even
wichtige bevolkingssamenstellIng. Voor de bovenlokale voorzieningen zijn de inwoners van
Harenkarspel en Zijpe mei name op Schagen gericht.
De drie gemeenten samen hebben een inwonertal van ruim 46.000 inwoners en 27 kernen,
waarvan er 14 in Harenkarspel. 12 in Zijpe en 1 in Schagen liggen.

5,2.2 Opgaven van de drie gemeenten
In alle drie gemeenten is het prettig wonen. lOl Om ook in de toekomst een aantrekkelijke regio om te
wonen en te werken te blijven, kunnen gemeenten elkaar versterken. We constateren dal de drie
gemeenten de volgende gezamenlijke opgaven hebben:
•

Toerisme en recreatie: verbinding tussen kust en achterland.

•

Economie en werkgelegenheid: aantrekkelijke regio blijven voor landbouw- en tuinbouw
(Bollenstreek) en onderzoekslocalie Pellen.

•

Bouwen en wonen: afstemmen van bouwopgaven en elkaar aanvullen In woonmilieus.

•

Bereikbaarheid van de regio: verbeteri~g van de bereikbaarheid van de regio is essentieel. Niet
alleen de oost-west verbindingen, maar ook de noord-zuid verbindingen.

•

Leefbaarheid: hel op peil houden van de leefbaarheid In de (kleine) kernen.

,•• Definitie! roncept herindelingsonlwerp Harenkarspel-5chagen-Zijpe, 12 juni 2009.
'02

Leefbaarheid.monitor 2008.
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5.2.3 Aspecten van bestuurskracht
Allereerst valt op dal er op ambtelijk-bestuurlijk vlak geen natuurlijk gegroeide relatie is exclusief
voor de drie gemeenten. De gemeenten werken wel met elkaar samen maar er zijn geen
samenwerkingsverbanden waarin de drie gemeenten exdusief samenwerken. Tot aan het rapport
van Schoof zijn wij in eerdere documenten ook niet eerder de variant Harenkarspel-Schagen-Zijpe
als mogelijke bestuurlijke partners tegengekomen.
Hierna gaan we achtereenvolgens in op de aspecten: bestuur en partner. organisatie en tot 5101
gemeenschap.
Bestuur en partner

De mogelijkheden voor versterking van de bestuurskracht op het aspecten bestuur en partner zit
mei name in de vernterking van oostuurderskracht en daarmee versterking van de positionering ten
opzichte van andere partners, niet andere overheden maar ook maatschappelijke instellingen en in
Wgr-verband. Een sterkere positionering heef! als voordeel dat er meer mogelijkheden zijn om de
agenda te bepalen en invloed daarop uitte oefenen. Ter illustratie: de gemeent&Harenkarspel
neemt deel aan de ISO, maar haar invloed op hel beleid van de ISO is beperkt omdat Harenkarspel
geen vertegenwoordiging in het Dagelijks Bestuur heef! afgevaardigd.
In de praktijk kan 'deze versterking alleen gerealiseerd worden door een herindeling. Intensieve
vrijblijvende samenwerking zal geen versterking van de bestuurderskracht en positionering met zich
meebrengen. Uit onderzoek blijkt dat grotere gemeenten over het algemeen over kwalitatief betere
bestuurders beschikken en dat bestuurders meer aandacht aan hun taken kunnen besteden dan
voorheen. De strategische denkkracht en het vennogen om grote strategische besluiten te nemen
neeml in de regel toe. '03 Eén gemeente heef! het voordeel dat die met één hengel in de vijver van
potentiêle bestuurders visl waar voorheen drie hengels in hingen. Ook de Vijver wordt groter, omdat
een grotere gemeenle in de regel meer kans heef! om wethouders van buiten aan te Irekken.
Organisatie

De mogelijkheden voor versterking van de bestuurskracht van de drie organisaties, zil meI name in
het vergroten van de specialisatie en in een vennindering van de kwetsbaarheid en daarmee
vergroting van de continuïteit.

1lD

Herweijer. Fraanje en Beerepool, Processen en effecten van herindeling: Hoe beoorcJelen raadsleden,

gemeenteambtenaren en bestuurders uit Zuid-Holland zeven recente herindelingen, Kiuwer, Alphen aan den

Rijn. 2009 en Berghuis, J.M.J.. Herweijer, M. & Pol, W.J.M. (1995), Effaclen van herindeling, Devenier, K1uwer,
p. 156

53
41380 - eindrapport

Berenschot
De ontwikkeling van fte's van de drie gemeenten over de afgelopen jaren laat het volgende beeld

zien:
Tabel 5.4: Overzicht formatie van de drie gemeenten
Jaar

Harenkarspel

2007

87

2008

87

2009

99

.

Schagen

Zijpe

139
144

90

141

94

86

Uit dit onderzoek is niet expliciet naar voren gekomen dal gemeenten elkaar op dil moment op
bepaalde terreinen aanvullen. Gemeenten zijn wal dat betreft nlel complementeir aan elkaar,
bijvoorbeeld dal de ene gemeente hel op RO-gebied heel goed doet en-cte andere op het sociale
domein. Het enige onderwerp dat in meerdere gesprekken naar voren is gekomen, Is dal
Harenkarspel wat betreft haar dienstverleningsconcept en ontwikkeling naar een KCC
complementair kan zijn voor de andere gemeenten. Daarnaast blijkt €lat Harenkarspel, SChagen en
Zijpe vacatures met elkaar alstemmen om specifieke deskundigheid te kunnen delen.
Harenkaffipel en SChagen geven aan op diveffie terreinen kwetsbaar te zijn. Zowel op beleidstaken
(RO, onderwijs, sport) als op ultvoerlngslaken (groenbeheer). Andere taken waarop Harenkarspel
en Schagen mogelijke veffiterking nodig vinden zijn:
•

Bouwgrondexploilatie.

•

Woningtoezicht.

•

Projeetmanagementbureau.

Het enige taakveld waarop alle drie de gemeenten zelf aangeven dat ze elkaar kunnen versterken,
is op bedrijlsvoeringstaken, zo blijkt uit de zelfevaluatie naar de huidige taakuitvoering.
Harenkaffipel ziet daarnaast op het merendeel van de beleidsterreinen mogelijkheden voor het
vergroten van de specialisalle en verminderen van de kwetsbaarheid; WMO beleid, samenwerking
op sportvoorzieningen, realisatie van de brede scholen.
Voor een aanlal toekomstige laken verwachten Harenkarspel en Schagen dat er de nodige extra
inzet in kennis en expertise nodig zal zijn. Met name op het gebied van RO (invoering WABO), de e
dienstveriening en het duurzaamheidsbeleid zijn onderwerpen waar beide gemeenten de impact als
hoog inschallen en extra Inzel op nodig achten. Door op deze terreinen meer samen te werken kan
kennis gebundeld worden. In een grotere gemeente zal het'gemakkelijker zijn om de specifieke
kennis en expertise hiervoor In huis te halen, doordat er een grotere ambtelijke organisatie ontstaal
is het makkelijker om schaalvoordelen te behalen en specialistische luncties te creeren."M

'04

Fraanje, M.J., Herweijer, M. Beerepoot, RoM. e.a (2008), Herindelingen gewogen, Berenschol. p.135.
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Gemeenschap
De mogelijkheden de gemeenschap te versterken, liggen met name op het vlak van de verbetering
van de leefbaarheid en het zelforganiserend vermogen van (groepen) inwoners in de gemeenten.
Inwoners beleven de gemeenschap vooral op het niveau van de kernen en niet op gemeentelijk of
regionaal niveau. Dit betekent dat samenwerking tussen gemeenten vooral meerwaarde biedt op
het versterken van de leefbaarheid van de ~emen en beleid gericht op het stimuleren van groepen
mensen om zich voor de leefbaarheid in hun kern te blijven inzeilen. Dit is nog niet zo'n
gemakkelijke opgave. Harenkarspel heeft hier recentelijk in een pilot ervaring mee opgedaan, een
leefbaarheidsproject in St. Maarten, dat ze nu voor meer kernen wil gaan inZeilen.
5.3 Besluurskrachlverslerking in regionaal verband: Kop van Noord-Holland
De mogelijkheden voor vj!rsterking van de bestuurskracht in regionaal verband .0P het nivj!au van
de Kop van Noord-Holland zit voomamelijk in de, in lijn met het rapport van informateur Schoof,
gelijkwaardigheid van gemeenten in de Kop. Ten tweede zien we een versterking van de bestuurs
kracht in regionaal verband door economisch sterkere gemeenten. Hierna werken we beide
•
•
argumenten uit.
Gelijkwaardige partners
De reeds voorgenomerr herindeling van Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen. Wieringermeer
versterkt het argument van gelijkwaardigheid dat Schoof bepleit in zijn analyse. Een toekomstige
situatie waarbij er twee grote gemeenten zijn, Den Helder en Amslelmeer met respectievelijk rond
de 57.000 en 46.000 inwoners, en daamaast een aanlal veel kleinere gemeenten leidt tot
ongelijkwaardige verhoudingen in de Kop.
In de toekomst zullen gemeenten in de Kop, door decentralisalie van laken en voor de opgaven
waar de Kop voor staat, ook moeten samenwerken. De verwachting is dat gemeenten elkaar in een
Situatie van ongelijkwaardigheid niet optimaal kunnen versterken op basis van complementariteil
(gemeenten VUllen elkaar aan) of supplementariteit (gemeenten versierken elkaar door meer van
hetzelfde samen te doen). Immers Den Helder en Amslelmeer zullen vooral wat Ie bieden hebben
aan de twee of drie overblijvende gemeenten. Harenkarspel, Schagen en Zijpe zullen vooral
eenzijdig afhankelijk zijn van de twee 'grote broers'.
De ervaring leert dat succesvolle samenwerking in bijna alle gevallen gestoeld is op 'wederkerige
waardetoevoeging' en een 'wederzijdse afhankelijkheid'. In situaties waar geen sprake van is van
waardetoevoeging en afhankelijkheid van alle partijen zal er minder snel worden samengewerkt en
de effecten ~n de samenwerking zijn naar verwachting ook minder zijn.
•
Economisch sterkere gemeenten
Ten tweede is de bestuurskracht van de regio Kop van Noord-Holland gebaad bij economisch
sterke gemeenten. Het toeristisch-recrealief profiel van de gemeenten Harenkarspel. Schagen en
Zijpe kan de regio Kop van Noord-Holland als totaal ook verslerken. Economisch slerke gemeenlen
hebben meer mogelijkheden en aver hel algemeen meer financiêle slagkracht. Sterke gemeenten
kunnen op die manier bijdragen aan hel vergroten van de bestuurskracht op regionaal niveau.
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6. Conclusies en aanbevelingen

In dil hoofdsluk beschrijven wij onze conclusies len aanzien van de bestuurskracht van Zijpe en de
gevolgen voor de bestuurskracht van de regio. Ook trekken wij conclusies ten aanzien van de
varianlen voor de bestuuriijke toekom si van de regio Harenkarspel-Schagen-Zijpe.
6.1 Conclusies
Onze conclusies presenteren we. net als de bevindingen ten aanzien van bestuurskracht, in twee
delen. Eerst gaan we in op de bestuurskracht van de gemeente Zijpe en vervolgens gaan we in op
de gevolgen voor de bestuurskracht van de regio.
6.1.1 Conclusie bestuurskracht lijpe.
In deze paragraaf beantwoorden we de eerste onderzoeksvraag: is een zelfstandig Zijpe, al dan niel
met samenwerkingsconslruclies, duurzaam voldoende bestuurskrachtig? Deze vraag is als volgt
nader uitgewerkt:
•

Kan de gemeente Zijpe voor de komende 15 tot 20 jaar voldoende bestuurskracht realiseren
(eventueel met samenwerkingsconslructies)?

•

Zo ja, wal moet Zijpe daarvoor doen en welke (meer)koslen zijn daaraan verbonden?

Een gemeenle is bestuurskrachtig als zij in staal is haar opgaven nu en in de toekomst adequaat te
vervullen. Wij vellen een oordeel over de bestuurskracht van Zijpe op basis van de taakuitvoering
door Zijpe. Wij hebben de taakuitvoering onderzocht door naar de aspecten bestuur. organisatie.
partner en gemeenschap te kijken. In onze conclusies maken wij bij de taakuitvoering onderscheid
tussen het type taken (uitvoerendellokale taken en strategische/bovenlokale taken) enerzijds en de
tijdshorizon (op dit moment en in de toekomst) anderzijds. Bij de tijdshorizon maken we een nader
onderscheid tussen de korte termijn (maximaal 5 jaar) en de lange termijn (15 tol 20 jaar). Hieronder
staan onze conclusies len aanzien van de 1aakuitvoering in een overzicht. waarna we ze toelichten.
Oordeel over taakuitvoering

I

•

TiJdshorizon

Op dil moment

Type taken

(2~2010)

Uitvoerende anJor lokale l.aken
Strategische enlor bovenlokale laken

Onvoldoende

Voldoende

Op korte termijn
(maximaal 5 jaar)

Op lange lermijn
(15 lol 20 jaar)

Onvoldoende
Onvoldoende

Onvoldoende
Onvoldoende

Taakuitvoering op dit moment
ren aanzien van de taakuitvoering op dil moment. concluderen wij dat de gemeente Zijpe
voldoende in slaal is om haar uitvoerende enfor lokale laken Ie vervul/en. Mei uitvoerende enlof
lokale taken doelen wij op laken die zich afspelen op Zijpese schaal en direct belrekking hebben op
de Zijpese samenleving. Denk hierbij aan taken als hel lokale welzijnsbeleid, verkeersbeleid.
recreatiebeleid. evenementenbeleid. cultuurbeleid. subsidiebeleid. maar ook aan het behoud van
leefbaarheid in de kernen en de dienstverlening aan burgers.
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Op al deze terreinen zijn raad en college In staat om prioriteiten Ie stellen en sluring te geven aan
de taakuitvoering. Wij constateren dat de wethouders van Zijpe sterk gericht zijn op het behoud van
de leefbaarheid in de kernen en een goede dienstverlening aan de inwoners van Zijpe voorop
stellen. Ook constateren wij dat de ambtelijke organisatie In staal is om op al deze terreinen beleid
te ontwjkkelen en uit Ie voeren. Aan de uitvoering liggen beleidsnota's ten grondslag, sommige zijn
actueel en andere beleidsnota's zijn toe aan een actualisering. De inwoners en maatschappelijke
partners van Zijpe geven aan tevreden te zijn o~er de taakuitvoering. Inwoners zijn positief over de
dienstverlening en de leefbaarheid en het maatschappelijk middenveld geeft aan de gemeente een
goede partner te vinden.
Echter, de gemeente Zijpe heeft meer opgaven dan deze lokale, uitvoerende taken. De gemeente
slaat op dil moment voor grolere, meer complexe opgaven, die van strategisch belang zijn en
impacl op de hele regio hebben. Denk hierbij aan taken als de kustversterking, de ontwjkkeling van
Pellen aan Zee, de uitvoering van Veelkleurig Landschap, de watelibergingsopgave in combinatie
mei natuur, recreatie en economie, het behoud van de onderzoekslocatie Petten, de promotie van
de regio ten behoeve van !lconomie en toerisme, de ontsluiting van de regio, de realisatie ~an de
woningbouwopgave 't Zend en de realisatie van nieuwe voorzieningen (zoals schoolgebouwen) In
de kernen. Wij concluderen dat de gemeente Zijpe op dit moment onvoldoende in staat is om deze
en soortgelijke strategische enlof bovenlokale taken uit te voeren.
We noemen een paar voorbeelden om deze conclusie te Illustreren. Uil collegeonderzoek blijkt dat
de gemeente niet in staat is geweeslom haar politlek-bestuuliijke ambities op het gebied van
ruimtelijke ordening In de afgelopen periode Ie realiseren. Zo Is de gemeente al tien jaar bezig met
de ontwjkkeling van plannen voor Pellen aan Zee en er ligt nog geen plan waarvoor draagvlak is
verworven bij provincie en rijk. Ook met betrekking tot de gewenste groei van de gemeente van
11.500 naar 15.000 inwoners die (mede) door een woningbouwopgave in 't Zend moet worden
gerealiseerd, wordt nog weinig voortgang geboekt. Strategische doelen van de gemeente Zijpe,
zoals verwoord In de Toekomstvisie 2005-2015, worden derhalve niet bereikt.
Wij baseren deze conclusie op het feit dat de gemeente deze opgaven niet zelfstandig kan
uitvoeren, daarvoor ontbreekt het de gemeente aan voldoende bestuurlijke en ambtelijke expertise
en capaciteit. Om deze taken desondanks te vervullen, kiest de gemeente voor oplossingen als
inhuur van externe expertise en capaCileit en samenwerking met maatschappelijke, private eniof
bestuurlijke partners. Dat zijn op zich zeer legitieme oplossingen. Echter, wij constateren dat deze
oplossingen voor vrijwel elke strategische enlof bovenlokale opgave noodzakelijk zijn. En wij
constateren dat deze oplossingen niet altijd toereikend zijn, want ook een externe of een
samenwerkingsverband is niet in per definitie staat om alle taken adequaat te vervullen. Daarom zijn
wij van mening dat de gemeente Zijpe tegen de grenzen van deze oplossingen aanloopt en te
afhankelijk begint te worden van inhuur en samenwerking. Op het moment dat de afhankelijkheid te
groot wordl, slaat de balans door. Externe inhuur wordt een dure, inefficiente oplossing waardoor
binnen de organisatie geen kennis wordt opgebouwd en de continuïteit in gevaar komt.
Samenwerking wordt een lapmiddel met beperkte democratische legitimiteit, omdat er onvoldoende
sturing op kan worden gegeven vanuit de gemeente.
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Overigens constateren wij dat de toenemende afhankelijkheid van externe inhuur zich niet beperkt
tot strategische, bovenlokale taken. Ook voor de vervulling van uitvoerende enlof lokale taken wordt
relatief veel ingehuurd. Een voorbeeld hiervan is de actualisering van bestemmingsplannen.
Daarmee is de afgelopen decennia een behoorlijke achterstand opgelopen. Momenteel wordt daarin
met behulp van externe inzet een flinke inhaalslag gemaakt.
Qok op andere terre;nen is externe inzet nodig om beleid te ontwi~kelen; bijvoorbeeld op het terrein
van wonen, welzijn en zorg en op hetlerrein van cultuur zijn externe adviseurs ingehuurd om de
beleidsnola's te schrijven. Wij zijn van mening dat deze voorbeelden onze conclusie onderschrijven
dat de balans doorslaat naar een te grote afhankelijkheid van externen.
Taakuitvoering op korte termijn
Ten aanzien van de taakuitvoering op korte te"l'ijn (min~er dan 5 jaar) concluderen wij dat de
gemeente onvoldoende in staat zal zijn om zowel haar uitvoerende en/of lokale taken als haar
slralegische en/of bovenlokalo laken te (blijven) vervullen.
Wij verwachten dat er zich op een termijn van 1 tot 2 jaar nog geen grote problemen zullen
voordoen bij de vervulling van uitvoerende enlof lokale taken. Echler, vanaf 2012/2013 denken wij
dat de gemeente Zijpe wel in de problemen kan komen. Als voornaamste reden daarvoor zien wij
dat Zijpe steeds meer taken op haar bord krijgt. Zijpe staat op dit moment al voor de nodige grole
opgaven en omdat Zijpe bij de uitvoering van die taken al zwaar leunt op oplossingen door gebrek
aan expertise en capaciteit, verwachten wij dal de gemeente de uitvoering van nieuwe taken er niet
zonder problemen bij zal kunnen doen. Er zijn verschillende redenen voor de uitbreiding van het
takenpakkel van Zijpe op korte termijn:
•

Er vindl momenteel decentralisatie van taken van rijk en provincie naar gemeenten plaats.
Voorbeelden van nieuwe taken die gemeenten nu al moeten oppakken zijn digilale dienst
verlening, uitbreiding van de Wwb, nieuwe taken binnen de Wmo, de uitvoering van de Wabo,
waterbeleid, beleid voor vitaal platteland, klimaat- en duurzaamheidsbeleid. De algemene
verwachting is dat deze decentralisatiegolf zich in de loekomst zal voortzetten. De gemeente zal
als eerste overheid haar takenpakket steeds verder zien uitbreiden. Denk bijvoorbeeld aan de
verwachte decentralisatie van de AWBZ en de jeugdzorg.

•

Door de vorming van de gemeente Amstelmeer per 1 januari 2012 is zeer aannemelijk dal er
verschuivingen optreden in de samenwerkingsverbanden waarin Zijpe en de huidige
Amslelmeergemeenten participeren. Zo bestaat de kans dal de ISO zal worden opgeheven,
omdat de gemeente Amslelmeer grool genoeg is om deze taak in de toekomst zelf uitte voeren.
Dil betekent dat Zijpe bepaalde· taken weer op haar eigen bord krijgt die tol nu toe in
•
samenwerking werden uitgevoerd. Hel is niet evident dat deze taken ogenblikkelijk in een nieuw
samenwerkingsverband kunnen worden ondergebracht.

Voor de uitvoering van strategische enlof bovenlokale laken geldt op dit moment al dat Zijpe daar
onvoldoende toe in staat is. Dat zal op korte termijn niet verbeteren, sterker nog, wij verwachten dat
Zijpe het vanwege de uitbreiding van haar takenpakket alleen maar moeilijker zal krijgen.
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Taakuitvoering op lange termijn
Ten aanzien van de taakuitvoering op lange termijn (15 tot 20 jaar) concluderen wij dat Zijpe
onvoldoende in staal zal zijn om zowel haar uitvoerende enlol lokale laken als haar strategische
enlol bovenlokale taken te vervuUen.
Deze conclusie baseren wij op de verwachting dat ontwikkelingen als verdergaande decentralisatie.
bestuurlijke schaalvergroling in de regio. bevolkingskrlmp in de regio. klimaatverandering en sljjging
van de zeespiegel. ertoe zullen leiden dat de opgaven voor Zijpe alleen maar zullen toenemen in
omvang en complexiteit. Daarbij gaat het om opgaven met impact op de hele regio en die dus ook
op bovenlokaal niveau moeten worden opgepakt. Samenwerkingsverbanden kunnen daarbij
behulpzaam zijn. maar vormen volgens ons op lange termijn geen afdoende oplossing.
De aanpak van bovenlokale opgav~n in regionale samenwerkingsverbanden velloopt namelijk
alleen succesvol als de afzonderlijke gemeenten voldoende regionaal perspeclief hebben en daar
de prioriteiten leggen. Tot nu toe geefl de gemeente Zijpe onvoldoende blijk van een regionale
focus. De raad. hel beSluur en d,!l ambtelijke organisatie van Zijpe zijn eerder gericht op de
sublokaal niveau, oflewel de kernen van Zijpe dan op bovenlokaal niveau, oflewel de regio. Wij
verwachten niet dat daarin op lange termijn een verschuiving zal plaatsvinden.
Conclusie ten aanzIen van bestllurskracht Zijpe
Op basis van bovenstaande conclusies over de taakuitvoering door Zijpe, komen wij tot de
conclusie dat Zijpe overaU onvoldoende bestuurskrachlig is. De eerste onderzoeksvraag - is een
zelfstandig Zijpe, al dan niet met samenwerkingsconstructies, duurzaam voldoende
bestuurskrachtig - beantwoorden wij dan ook negalief.

~

Aspecten taakuitvoering
Bestuurskracht
-_.
Gemeente Zijpe

_ ___ . _

--:-:-----;------"
Onvoldoende
~~~~~---'--~~~~~~~~~~~~~~~~-'

_

_

Hierna gaan we per deelaspect in op de onderbouwing van ons bestuurskrachtoordeel.

Besluur
De bestuurlijke focus ligt primair op de Zijpese opgaven. Deze focus wordt versterkt door de raad,
die primair gerichl is op de leefbaarheid in de kernen. De korte lijnen tussen burgers en bestuur
zorgen er daarnaast mede voor dat het lokale belangen van de afzonderlijke kernen celllraal staan
en er niet op gemeentelijk of regionaal niveau naar de opgaven gekeken wordt. Zijpe kent een
aanlal grote opgaven met een regionaal karakter, onder andere op het gebied van ruimtelijke
ordening en toerisme. Wij zijn van mening dat het de taak van een gemeente is het om de lokale
belangen Ie kunnen oversljjgen en ook aan de regionale opgaven bij te dragen.
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Organisatie
De organisatie is op de korte termijn voldoende in staat om uitvoering te geven aan de Zijpese
opgaven. We constateren tegelijkertijd dal de afhankelijkheid van externe inhuur en
samenwerkingsverbanden te groot word!. Om goed invulling te kunnen geven aan de grote
stralegische opgaven. nu en in de loekomst. zal de afhankelijkheid van externen en
samenwerkingsv'lrbanden alleen maar toenemen. Goede regievoering op externe.n en
samenwerkingsverbanden is hiervoor een oplossing maar wij verwachten dat bestuur en organisatie
daartoe onvoldoende in staat zullen zijn.
Partner
We conduderen dal Zijpe een goede partner voor lokale partners binnen de gemeente is en op die
.manier haar rol als partner voor de lokale opgaven bestuurskra<;htig weet op Ie pakken. Echter de
lobbykrachl van Zijpe op bovenlokaal niveau is beperk!. In de toekom si zal de afhankelijkheid van
samenwerkingsrelaties groter worden en de bestuurlijke drukte toenemen. Hierdoor zal de positie
en rol als partner van Zijpe verder afnemen. Dit is niel alleen het geval ten opzichte van andere
gemeenten en in samenwerkingsverbanden. Ook maatschappelijke partners. op het gebied van
onderwijs. welzijn en wonen. zullen zich naar verwachting op grotere schaal organiseren. Een
afnemende positie als partner zal Zijpe zal ook minder goed in staal slellen om haar lokale belangen
te behartigen.
Gemeenschap
De gemeenschap van Zijpe kenmerkt zich door een grote sociale cohesie. Er is een uitgebreid
verenigingsleven en er is. al is dit niet gemeentebreed. voldoende aanbod van vrijwilligers. Dit alles
draagt bij aan een versterking van de leefbaarheid in de kernen. Echter tegelijkertijd constateren we
ook dat het voorzieningenniveau in de kernen onder druk staat of naar verwachting komt te staan.
Ook blijkl dat niet in alle kernen de belrokkenheid en cohesie groot is. waardoor het lastiger wordt
om aan vrijwilligers te komen. Deze ontwikkelingen vormen een bedreiging voor de leefbaarheid en
ook voor de SOciale cohesie. Kortom. voor de korte termijn constateren we dat de gemeenschap
een belangrijke bijdrage ievert aan de leefbaarheid en daarmee aan de bestuurskracht van de
gemeente. Maar op de lange termijn verwachten we dat dil zal afnemen.
6.1.2 Conclusie bestuurskracht regio
In deze paragraaf beantwoorden wij de tweede onderzoeksvraag: kan er in regionaal verband
voldoende bestuurskrachtversterking worden gerealiseerd. indien Zijpe zelfstandig blijft? Deze
onderzoeksvraag is als volgt uitgewerkt:
•

Hoe verhoudt zich de komende 15 lol 20 jaar de bestuurskracht van de fusiegemeente
Harenkarspel-Schagen-Zijpe lot de bestuurskracht van de drie gemeenten in de volgende
gevallen:
Het zellstandig blijven van de drie gemeenten.
Intensieve (niet-vrijblijvende) samenwerking tussen de drie gemeenten.
Fusie van alleen Harenkarspel en Schagen.
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•

Hoe verhoudt zich de komende 15 tot 20 jaar de bestuurskracht van de regio Kop van Noord
Holland in het geval de fusie van Harenkarspel, Schagen en Zijpe wordt gerealiseerd tot de
bestuurskracht van de regio in de volgende gevallen:
Hel zelfstandig blijven van de drie gemeenten.
Intensieve (niet-vrijblijvende) samenwerking tussen de drie gemeenten.
Fusie van alleen Harenkarspel en Schagen.

Wij vellen een oordeel over de gevolgen voor bestuurskracht van de regio op basis van onze
oordelen over de bestuurskracht van de gemeente Zijpe en de fusiegemeente Harenkarspel
Schagen-Zijpe in combinatie met een oordeel over de gevolgen van de verschillende varianten voor
de bestuurlijke toekomst van de regio Harenkarspel-Schagen-Zljpe.
Bestuurskracht fusiegemeente Harenkarspel-Schagen-Zijpe
Ocel 1; Oordeel over bestuurskracht op baSIS van taakuitvoering
'\-1". l' l l' te· I.vll~·J.; '.,.:.
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Op basis van dit onderzoek concluderen we dat de polentiêle bestuurskracht van de fusiegemeente
voldoende is. We baseren ons oordeel op de volgende drie argumenten:
•

Er zijn voldoende mogelijkheden voor versterking van de bestuurskracht.
We constateren dat er voldoende mogelijkheden zijn voor versterking van de bestuurskracht op
de schaal van Harenkarspet-Schagen-Zijpe. Op alle aspecten (bestuur, organisatie, parlner,
gemeenschap) kan de bestuurskracht worden versterkt. Omdat de drie gemeenten grotendeels
voor dezelfde opgaven staan, kunnen ze elkaar versterken in hun taakuitvoering. De drie
gemeenten zijn qua identiteit complementair aan elkaar. De verwachting is dat de fusie
gemeente de potentie heeft niet alleen goed invulling te kunnen geven aan de individuele
opgaven van gemeenten, maar ook aan de gezamenlijke regionale en toekomstige taken. Deze
verbetering van de taakuitvoering uit zich met name in mogelijkheden voor specialisatie en
waarborgen voor de continuïteit doordat er een minder grote afhankelijkheid van derden zal zijn.

•

De fusiegemeente heeft voldoende schaatgrootte.
De omvang van de fusiegemeente met ruim 45.000 inwoners is naar ons oordeel voldoende
groot om tot een duurzame versterking van de bestuurskracht te komen. Een gemeente van
45.000 inwoners met een bijbehorende omvang en kwaliteit van het ambtelijk apparaat is
duurzamer dan drie afzonderlijke kleinere gemeenten, zeker gezien de impact van nieuwe taken
voor de gemeenten.
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Ook is een gemeente van 45.000 inwoners aantrekkelijker op de arbeidsmarl<t dan een kleinere
gemeente. Uit onderzoek van Berenschot en de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat fusie lot
professionalisering en verzakelijking van hel bestuur en de dienstverlening leidt.'os Dat uit zich
bijvoorbeeld in minder willekeur en diêntelisme. Dat voordeel neem I toe tot een omvang van ca.
60.000 inwoners.
•

De fusiegemeente graagt bij aan gelijkwaardige verhoudingen in de regio.
Met een omvang van 45.000 inwoners zorgt de fusiegemeenle voor het ontstaan van gelijk
waardige verhoudingen in de regio Kop van Noord-Hoiland en is ze een goede partner voor Den
Helder en de gemeente Amstelmeer i.o. Hierdoor kan elke gemeente een volwaardige bijdrage
leveren aan de samenwerl<ingsverbanden. Daarbij komt dat de bestuurlijke drukte afneemt in de
regio. De fusiegemeente Harenkarspel-Schagen-Zijpe participeert zeer waarschijnlijk in minder
samenwerkingsverbanden dan de afzonderlijke gemeenten tezan1'en.

Gevolgen van bestuurlijke toekomstvarianten voor bestuurskracht van de regio
In.net kader hieronder geven we per bestuurlijke toekomstvariant aan wat de gevolgen zullen zijn
voor respectievelijk de 'kleine regio' en de 'grote regio'. Voor de regio Harenkarspel-Schagen-Zijpe
geven we met + +1 + ·10 l·I· • aan of naar ons oordeel de bestuurskracht zal toenemen, afnemen
of [elijk zal blijven.
De gevolgen voor de bestuurskracht van de grote regio beoordelen we niel aile deelaspecten,
omdat we daar in dil onderzoek niet naar hebben gekeken, maar we geven een oordeel over de
gevolgen voor de bestuurlijke drukte en de mate van gelijkwaardigheid van de partners. Beide
aspecten zijn indirect verbonden met de besluurskracht.

Bestuurskracht
Kleine regio
Varianten voor bestuurlijke loekomst Harenkarspel·Scnagen-ZiJpe
Behoud zelfstandigheid van de 3
gemeenten

Samenwe<lling lussen de 3 gemeenten

•
•
•
•
•

Organisalie: ••
Gemeenschap: 0

•
•

Bestuurlijke drukte: - •
Gelijkwaardigheid partners: ••

Bestuur/Partner: ••
Organisalie: • +
Gemeenschap: 0

•
•

Bestuurtijke drukte: ••
Gelijkwaardigheid partners: - •

•

Bestuur/Partner: • +
Organisatie: • +
Gemeenschap: 0

•

Besluurlijke drukte: • +

•

Gelijkwaardigheid partners: • +

•
•
•

Bestuur/Partner: + +
Organisatie: + +
Gemeenschap: 0

•
•

Bestuurlijke drukte: +
Geiijkwaardigheid partners: + +

•
Fusie van alleen
Schagen

Harenkars~

en

FusÎe van Harenkarspel. Schagen en

Zijpe

lOS

Bestuur/Partner: - 

•

•

HeJWeijer, Fraanje en Beerepoot, Processen en effecten van herindeling: Hoe beoordelen raadsleden,

gemeenteamblenaren en bestuurders uit Zuid-Holland zeven recente herindelingen?, Kluwer. Alphen aan den

Rijn, 2009.
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Onze condusie is dat van de voorgestelde varianten voor bestuurlijke toekomst de fusie van
Harenkarspel. Schagen en Zijpe de groolsle bijdrage leverl aan de versterking van de bestuurs
kracht van de regio. Met name op de aspecten bestuur. parlner en organisatie verwachten we een
besluurskrachtversterking op de regionale schaal wanneer de drie gemeenten fuseren. De
gemeenschap zal naar ons oordeel niet wezenlijk veranderen door samenwerking of fusie.
6.2 Aanbeyellngen
In deze paragraaf doen wij aanbevelingen voor de gemeenle Zijpe en voor de provincie Noord
Holland.
6.2.1 Aanbevelingen voor gemeente Zijpe
Voor de gemeente Zijpe is het behoud van de leefbaameld in de kernen één van de belangrijkste
onderwerpen. De huidige focus van de gemeente is dan dok gericht op de kernen en is er minder
oog voor de regio. Onze aanbevelingen voor Zijpe zijn:
•

Om bestuurkrachtig te zijn, nu en in de toekomst, z.al Zijpe de lokale belangen van de kernen
moelen overstijgen en de strategische bovenlokale opgaven centraal moeten stellen.

•

Om bestuurskrachtig uitvoering Ie kunnen geven aan zowel de regionale als lokale opgaven zal
Zijpe een gelijkwaardige bestuurlijke partner in de r~io moeten zijn.

•

Zet, vooruillopend op een herindeling, nu al In op versterking van de amblelijke samenwerking
mei Harenkarspel en Schagen.

•

Werk. vooruillopend op een herindeling. het kernenbeleid verder uit in samenwerking mei
Harenkarspel.

Hiema gaan we nader op deze aanbevelingen in.
Verleggen van de focus van lokaal naat regionaal niveau

•

Wij zijn van mening dat het gebrek aan focus op bovenlokaal niveau er op korte tennijn toe kan
leiden dat de leefbaerheid in de kernen onder druk komlte staan. Om de leefbaarheid in de kernen
te behouden, Is het juist nodig om de focus Ie verleggen van de kernen naar de regio. Op boven
lokale schaal blijven op dil moment kansen onbenut om de economische ontwikkeling van de regio
- en daarmee van de afzonderlijke gemeenten en kernen - te versterken. Denk aan een betere
verbinding lussen kust en achterland, een betere toeristische promotie van het gebied. een belere
ontsluiting van het gebied en gemeenten die beter gebruik maken van elkaars sterke kanten. Daar
profiteerl de hele regio van en Zijpe dus ook. Zijpe kan de economische groei - bijvoorbeeld in de
vonn van inkomsten uil toeristenbelasting - benuIlen om de voorzieningen in de kernen Ie
behouden en waar nodig te verbeteren.
Wij bevelen de gemeente Zijpe dan ook aan om de focus te verleggen van de kernen naar de regio.
Dan komt het plaatje er als volgt uit te zien:
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Gelijkwaardige partner: 'Als hel schaakbord verandert. verandert ook het spel'
De herindeling aan de ooslkant van de Kop van Noord-Holland is van grote invloed op de bestuurs
kracht van de regiO. Voor de g.emeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe betekent"dit dat een
herindeling, op termijn, de enige duurzame oplossing is. Met de komst van de gemeente
Amslelmeer zullen de verhoudingen in de regio wijzigen: het schaakbord veranden. Daarmee
verandert ook het s~el en daar zullen de gemeenlen Harenkarspel. Schagen en Zijpe zich op
moelen aanpassen. Hardnekkig hetzelfde spel blijven spelen. lerwijl hel schaakbord is veranderd,
zal al gauw tot schaakmat voor de andere panij leiden.
Wij bevelen Zijpe daarom aan om toch voor herindeling met Harenkarspel en Schagen te kiezen. Dit
onderzoek draagt de argumenten daarvoor aan.

Inzetten op versterken van de ambtelijke samenwerking met Harenkarspel en Schagen
Op dit moment wordl er nog niet inlensief samengewerkt tussen de drie ambtelijke organisalies. Er
is echter wel sprake van kwetsbaarheid en onvoldoende specialisme in de organisaties. De
gemeenlen zien dan ook voldoende inhoudelijke en efrociencyvoordelen om taken gezamenlijk uil Ie
voeren. Daarnaast blijkt uil onderzoek'" naar herindelingen dal de ambtelijke organisaties beter
benut kunnen worden in de voorbereiding van een herindeling.
Wij bevelen Zijpe daarom aan om de samenwerking met Harenkarspel en Schagen op ambtelijk
niveau Ie intensiveren. Als de herindeling op termijn daadweri<elijk doorgang vindt, is hel een
voordeel wanneer de amblelijke organisaties al veel mei elkaar samenwerken en elkaar makkelijk
kunnen vinden.

... Herweijer, Fraarje en Beerepoot, Processen en effecten van herindeling: Hoe beoordelen raadsleden.
gemeenteambtenaren en bestuurders uit Zuid-Holland zeven recente herindelingen? Kluwer. Alphen aan den
Rijn. 2009.
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Verder uitwerking van het kernenbeleid samen met Harenkarspel
De leefbaarheid van de kernen zal ook in de nieuwe gemeente een belangrijk onderwerp zijn. In
een grotere gemeente zal de afstand tussen burger en besluur fysiek afnemen. Dit betekent echter
niet dal de beleving van de betrokkenheid van de gemeente bij de kernen ook zal afnemen. Om de
beleving in stand te houden of zelfs te vergroten, moel goed kernenbeleid gevoerd worden. Uit de
praktijk blijkt dat de beleving van belrokkenheld maar len dele wordt bepaald door zichtbaarl)eid van
bestuurders (bijvoorbeeld bij 5O-jarige huwelijken). Het is veel belangrijker dat de gemeente ervoor
zorgl dat de identiteit van de kernen behouden blijft (bijvoorbeeld door het naambordje bij de grens
niet te verwijderen) en dat de leefbaarheid In de kernen op peil blijft. De leefbaarheid wordl in grote
mate bepaald door het voorzieningenniveau. Zoals wij in een eerdere aanbeveling al aangaven, is
hel voor het behoud van de voorzieningen nodig om de gemeentelijke focus te verleggen van hel
niveau va,n de kernen naar hel bovenlokale niveau. Zodoende kunnen kaT\SBn worden benut
waarmee voorzieningen In de kernen kunnen worden behouden of uitgebreid. Kernenbeleid is nodig
om aansluitend bij de identiteit van elke kern te bepalen welke voorzieningen in welke kernen
moeten worden ontwikkeld.
Wij bevelen Zijpe aan om vooruitlopend op een mogelijke herindeling met Harenkarspel na Ie
denken over hoe ze in de loekomsl haar beleid ten opzichte van de kernen wil vormgeven.
6.2.2 Almbevellngen voor provincie Noord-Holland
Op basis van dil onderzoek formuleren we de volgende aanbevelingen voor de provincie Noord
Holland:
•

Zet in op vervolg van de Arhi-procedure voor herindeling van Harenkarspel, Schagen en Zijpe.

•

Neem voldoende tijd om het herindelingsproces zorgvuldig in te rlchten.

•

Voer regie op het (lijdelijk) laten voortbestaan van samenwerkingsverbanden.

Hieronder werken wij deze aanbevelingen uit.

Zet in op ve/Voig van de Arhi-procedure voor herindeling van Harenkarspel, Schagen en Zijpe
Aansluitend op de conclusie ven dil onderzoek, bevelen wij de provincie Noord-Holland aan om
Zijpe Ie betrekken bij hellraject dat leidt lot een herindeling van de drie gemeenten Harenkarspet,
Schagen en Zijpe. Dil betekent dat de provincie intensief zal moeten investeren, zowel bestuurlijk
als ambtelijk. om de regie te voeren op het proces.
• Uit onderzoek'·' blijkt dat draagvlak bij de te herindelen gemeenten een belangrijke succesfactor is
voor het vlol verloop van herindelingsprocessen. Hel Is dan ook niet opportuun om Zijpe zonder
meer te dwingen om tol herindeling over te gaan.

,., Herweijer, Fraarje en Beerepoot, Processen en effecten van herindeling: Hoe beoordelen raadsleden,

gemeenteamblenaren en bestuurders uit Zuid-Holland zeven recente herindelingen? KhJWer, Alphen aan den
Rijn, 2009.
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Wij bevelen de provincie Noord-Hoiland daarom aan om op basis van dil rapport het gesprek aan te
gaan met het nieuwe coilege en de nieuwe raad van Zijpe. In dat gesprek kunnen de vier aspecten
van bestuurskracht en onze conclusies en aanbevetingen de revue passeren, waarbij kan worden
verkend in hoeverre de coilegeleden en fractievoorzillers zich daarin kunnen vinden. Voor het
proces zou het hel beste zijn als de gemeente Zijpe zelf tot de conclusie koml dat herindeling de
beste keuze is.
Neem voldoende lijd om het herinde/ingsproces zorgvuldig in Ie richlen
Uil onderzoek 108 komt naar voren dat een zorgvuldig proces een belangrijke succesfactor is bij
herindelingen. Voor de regio Kop van Noord-Holland zou het goed zijn als de herindeling van
Harenkarspel, Schagen en lijpe gelijktijdig plaatsvindt met de herindeling van de
Amstelmeergemeenten. Vooral als het gaat om het aanpassen c.q. opheffen van huidige
samenwerkingsverbanden ""aar de betrokken gemeenten in participeren. is het praktischer als
gemeenten daar tegelijkertijd een besluit over nemen.
Wij zijn van mening dat een herindeling van Harenkarspel, Schagen en lijpe per 1 januari 2012 niel
haalbaar is. Daar zijn meerdere redenen voor. Ten eerste is het van belang dat Zijpe tijd "krijgt om
over de resultaten van dit onderzoek na te denken en daarover het gesprek te voeren met da
provincie. Hopelijk resulteert dit in een andere houding ten opzichte van de herindeling. Ten tweede
heeft Schagen onlangs een reorganisatie achter de rug. Er moet tijd zijn om het stof te laten
neerdalen alvorens er mei de volgende grote operatie, de voorbereiding op de herindeling, wordt
gestart. Hel herindelingsproces moet dus niette snel van start gaan, maar tegelijkertijd ook niette
lang op zich lalen wachten. Harenkarspel en Schagen hebben immers aangegeven behoorlijk
omhoog te zillen bij de uitvoering van sommige taken en die situatie wordt nijpender met de komst
van nieuwe taken. Daarvoor moet op afzienbare termijn een structurele oplossing komen.
Wij bevelen de provincie Noord-Hoiland daarom aan om in te zeilen op een herindeling van
Harenkarspel. Schagen en lijpe per 1 januari 2013. Dit geeft de gemeenten en de provincie
voldoende tijd om tot hernieuwde besluitvorming te komen en een zorgvuldig proces in te richten ter
voorbereiding op de herindeling. Zoals wij al eerder hebben aangegeven, is het van belang de
ambtelijke organisaties een stevige rol te geven in het voorbereidingsproces.
Voer regie op hel (tijdelifk) lalen voortbestaan van samenwerkingsverbanden
De kans is groot dat de herindelingen aan de oost- en aan de westkant van de Kop van Noord
Holiand niel parallei gaan verlopen. Dit betekent dal de samenwerkingsverbanden waarin
Harenkarspel, Schagen enlof Zijpe met de Amstelmeergemeenten participeren de komende jaren
sterk kunnen gàan veranderen qua omvang en samenstelling.

108

•

Herweije<, Fraanje en Bee<epoot, Processen en effecten van herindeling: Hoe beoordelen raadsleden.

gemeenteambtenaren en bestuurders uit Zuid-Heiland zeven recenle herindelingen? Kluwer, Alphen aan den

Rijn, 2009.
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Gezien de afhankelijkheid van Zijpe, maar ook van Harenkarspel en Schagen van deze
samenwerkingsverbanden. bevelen wij de provincie Noord-Holland aan om regie te voeren op de
verandering C.Q. afbouw van de samenwerkingen. De provincie kan hier volgens ons als een
onafhankelijke derde een goede rol in vervullen door de gemeenten met elkaar afspraken te laten
maken over de toekomst van de samenwerkingsverbanden.
Wij achlen dit met name van OOlaog voor de samenwerking in de ISO. Wij vinden dat de ISO in ied,.er
geval zou moelen blijven bestaan lol een fusie tussen Harenkarspel. Schagen en Zijpe een feit is.
Als de lSD eerder wordl opgeheven, moeten Zijpe en Harenkarspel deze laken weer zelf, of in
samenwerking met Schagen gaan uitvoeren. Wij denken dal dal op dil momentleveel gevraagd is
van de gemeenten. Er is veel geïnvesteerd In de totslandkoming van de ISO. Mei hel opheffen van
deze samenwerking gaan ook al deze investeringen verloren.
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Lijst met gesprekspartners

Gemeente Zijpe
Co/lege van B& W

•
•
•

,.

Marian Dekker

Waarnemend burgemeester

Ben Blonk

Wethouder PvdA

Piet Morsen

Wethouder BKV

Bert van Dijk

Gemeentesecrelaris

Gen Meljer

Afdelingshoofd Financiên en Belastingen

Qurinus Senouten

Afdelingshoofd Ruimte en Wonen

Hans Kuivenhoven

Afdelingshoofd Openbare Werken

!'

Anne Idema

Adjunct-secretaris en

•

Rem Bakker

Afdelingshoofd Samenlevingszaken

MT

•

•
• •
•

afd~ingshoofd

Fractievoorzitters

•
•
•
•
•

Hans Kröger

Fractievoorzitter BKV

George van Ee

Fractievoorzitter PvdA

Hans Klaver

Fractievoorzilter CDA

Piet Marees

Fractievoorzitter WD

Ruud Maarshall

Fractievoorzitter Natuurlijk Zijpe

Gemeente Harenkarspel
Co/lege van B& W

•

Enno Brommet

Burgemeester.

•

Gerda Rootjes

Wethouder Algemeen Belang '89

•

Jas de Grool

Welhouder CDA

41380 - einarapport

Bedrijfsvoering

"

Mj;

•
•
•
•

'.,.
,.

,.

,Gemeentesecretaris'

Rona'ld Bakker'

.F.lnà·nCiêle,controller'

E~Îlh Snéi

Afdelingshoofd'Middelen

Marflln ,Brethouwer

Àid'eÎingshoofd Publiekiaken

Theo Lammerts

Afiieiingshoofd BOR

'Jan Mol

Afii~lIngsj,oo#f VRO

Hèrman:Mual

Afdelings!lO.ofd Veiligheid (er Handhaving)

F;raclievoorzi/ler!;
:.

'.

Jur Perton

Nelleke Domburg

• !'iarry de Ruiter

Fraëlievoórzltter CDA
Fractievoorzitter,AB 'B9

•

Ma~a.n Leijen

Fraëtievoórzlller,PvdA

•

Kees Fran'<i,s

Fractievóorzlller WO

•

,Arlmimarte 'Goossens-Koe,rnar.

Fradievoorziller Vrij Harenkarspel

•

,Márius Kant:

'Fr,acii.ev()orzlltÈlr Harenkarspel in BeWeging

Gemeente iichagen
,C.ollege vanB&W

Gerrjt,Vliesierin~

•

Burgemeester'

.', Jan.Bouwes

,WeÎholider WD

.' Häns Heddes

lN,ethouder PvdA

.: Bert Nijtioer

Wei~()uder

hAr
•

'Ton Leemans

Geoieenlesecretaris

•

."nila,ln 't Veld

Afdeling'shoofd Openbare We,rke~,

•

BeO,no I:lel!rens'

'Afdelirï~:shOofd,RUiinte

•

André Lokkerboi

Afdelingshoofd'Middelen

•
•

Fineke Verschuren

Afdelingshoofd Sociale Zaken

JohriMachtel

Concerncontroller

2
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FracCievoorzitters
•

Hans Hemmes

Namens de PvdA-fractie plaatsvervanger van de
fractievoorzitter

•

Netly Meermans-Melein

Vice-fractievoorzitter WO

•

Co W iskerke

Fraclievoorzitter CDA

•

Ron Verhoef

Namens de fractie Duurzaam Schagen plaatsvervanger van
de fractievoorzitter en commissielid

•

Lambert Riteco

Fractievoorzitter SP

Ondernemingsraden Zijpe, Harenkarspel en Schagen

•
•
•
•
•
•

Ánne Braakman

Gemeente Zijpe: Lid Ondernemingsraad

Ron Slippens

Gemeenle Zijpe: Lid Ondernemingsraad

Hans Ligthart

Gemeente Harenkarspel: Voorzttter ondernemingsraad

Nico Nannes

Gemeente Harenkarspel: Lid Ondernemingsraad

Marianne Schrader

Gemeente Schagen: Voorzitter Ondernemingsraad

Peter van der Munnik

Gemeente Schagen: Lid Ondernemingsraad

Bestuurlijke partners

•
•
•

Rinske Kruisinga

Provincie Noord·Holland

Els van Bon

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Marjan van Kampen

Gemeente Wieringen/gemeente i.o. Amstelmeer

Koen Schuiling

Gemeente Den Helder

José Vosbergen

Stichling Surplus

•

Cor de Graaf

LTO Noord, afdeling ~ijpe

•

Andre Bouwens

Milieudienst Kop van Noord-Holland

•
•
•
•

Eric Rijnders

BV Ontwikkelingsbedrijf Noord·Holland Noord

Jan Batstra

BV Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

John Hendriks

Woningcorporatie Wooncompagnie

Nico Plug

GGD Hollands Noorden

•
•

3
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jas StiertlOul

Veiligheidsreglo NO()rd-Halland Noord

.H,my Coerls,

Pioilinèie,Noord'Holland'(toehoorder)

•

•

:Kamer váil Koophandel Noordwesi Holland

}'etra Taam s

Maálséhappd1ijke partn~,rs

•
•

,.
,

.''.

Stichting Wonen plus Welzijn
SèniareniaadZijPë
Dorpsraad 't Zande,o,
Dorpsraad 'Pellen

DQrpsraad~Burgerbrug

•
•

Stichting:Dorpsraad Cállantsoog en Groote', Kooten

•

Stichting Sport e,~ EVElnemen.lenhal Molentocht Schagerb'rug

•
•
•

'tZand
:Stichting,Sporten
Evenementenhal
Multiireffer
.' '.
". . ","
.""
...

~

,

Zakenclub't Zan,d

.

-

.

.."

.

'"

.

"

,Hervormde Kerk'Zijpe
Stichting Weizijnsv'oöo'zlenilÎgen Zijpe
Ondernemersvereniging:Pèllen

.
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Documentenlijst

Bronnen

•

www zHpe,ol

•

www.harenkarspel.nl

•

'NWW sebagen.nl

•

http://www.noord-holland nl

•

www.cbs.nl

Documentenlijst Zijpe
•

Coalitieprogramma BKV-PvdA 2006-2010 Bouwend voolt!

•

Evaluatie coalitieprogramma 2006-2010 (college 15 december 2009)

•

Jaarrekeningen 2007, 2Q08

•

Programmabegrotingen 2008,2009 en 2010

•

Productenramingen 2008, 2009 en 2010

•

Kadernola's 2008 en 2009

•

Toekomstvisie gemeente Zijpe 2005·2015

•

Stand van zaken uitvoering Toekomstvisie (raad 26 juni 2007)

•

Organisatiefilosofie

•

Burgerjaarverslagen 2006, 2007 en 2008

•

Tevredenheidsonderzoek onder de inwoners van de gemeente Zijpe, 2008

•

Onderzoek onder ondernemers naar het ondernemingsklimaat in de gemeente Zijpe, 2008

•

Onderzoek onder recreatieondernemers naar de tevredenheid over het recrealiebeJeid en het
ondernemingsklimaat in de gemeente Zijpe, 2008

•

Rekenkameronderzoek inkoop en aanbesteden in Zijpe 2006 Vm augustus 2007

•

Kadernota inkoopbeleid 2009-2014, 2009

•

Sociaal jaarverslag 2007 en 2008

•

Lokale Woonvisie Zijpe. 2005

•

Beeldkwalileitsplannen Callanlsoog (raad 9 december 2008). Groote Keeten (raad 25 maart
2008), " Zand (raad 12 december 2006) en Dorpen langs de Grote Sloot (raad 30 september
2008)
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•

Landschapsvisie Noordelijk Zandgebied & Kustzone, 2007

•

Nota Veelkleurig Landschap. 2009

•

Beleidsnota Verblijfsrecrealie gemeente Zijpe, 2008-2009

•

Lokale bedrijvenlelTeinenvisie, 2006

•

Concept Structuurvisie gemeentIl Zijpe, Heel wat te doen, 2009

•

Nota afschrijvings- en acliveringsbeleid, 2009

•

Nota reserves en voorzieningen, 2009

Documentenlijst'Harenkarspel en Schagen
•

Vie~arig Beleidsprogramma Gemeente Harenkarspel 2006-2010

•

Beleidspla" gemeente Harenkarspel 2006-2010

•

Raadsvoorslel Seta 3 aan de gezamenlijke gemeenteraden van Zijpe, Schagen en Anna
Paulowna, 15 Januari 2008

•

Coalilieprogramma 2008-2010 Harenkarspel

•

Visiedocument Bepaling bestuurlijke toekomst van de gemeente Harenkarspel, oktober 2008

•

RaadsvOOfstel vaststelling herindelingsontwerp gemeenten Schagen/Harenkarspel/Zijpe, 30 juni
2009

•

Kademota Harenkarspel 2009

•

Nolilie Herindelingsontwerp Harenkarspel-Schagen-Zijpe, 12 juni 2009

•

Ontwerp-structuurvisie Harenkarspel, 24 augustus 2009

•

Kademota begroting 2009 en mee~arenraming 2010-2012 gemeente Schagen

•

Pro9rammabegroling 2010 Gemeente Harenkarspel

•

Kadernota begroting 2010 en mee~arenraming 2011·2013 Schagen

•

Convenant samelTWer1<ing dorpsraden gemeente Harenkarspel, 2009

•

Dfenstverteningsconcept Een visie op de publieke dienstverlening,' gemeente Harenkarspel,
2006

•

Mee~aren ontwikkelplan MidOffice gemeente Harenkarspel

2
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Overige documenten
•

Schoof, N., verslag informatieronde, De Kop steekt de koppen bij elkaar!, 13 maart 2009

•

Provincie Noord-Holland, Groei en krimp van bevolking in Noord-Hol/and, Demografische
ontwikkeling Noord-Holland 2000-2040. 29 december 2009

~

Structuurvisie Provincie Noord-Holland 2040. Kwalileit door ~eelzjjdigheid, 2009

•

Agenda voor de Toekomst 2005-2015 Kop van Noord-Holland

•

Provincie Noord-Holland. Noord-Holland Noord in Balans. Gebledsdocumenl
Versledelijkingsafspraken fase 2. 14 oktober 2009

•

Samenwerkende gemeenten Regio Kop van Noord-Holland. Regionaal woningmarklonderzoek
2009. Companen. januari 2009

•

Gewest Kop van Noord-Holland, Groei in kwalileit en idenlileil, Regionale woonvisie Kop van
Noord-Holland 2005-2015, januari 2006

•

NOlitie herindelingsontwerp Harenkarspel-Schagen-Zijpe. 12 juni 2009

•

Commissie gemeentewet en grondwet. De eerste overtJeid. juni 2007

•

Interbesluur1ijke taakgroep gemeenten, Vertrouwen en veranlwoorden, Voorstellen voor
decentralisatie en bestuurskracht, juni 2008
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Samenwerkingsverbanden

Samenwer1<ingsverbanden Zijpe
I

I Doel

Samenwerking met

I

Gemeenschappelijke regelingen en partlclpatles

.

Gesubsidieerde Aebeld Kop van

De Integrale uitvoering van de We.. Sociale

Noord·Holland

Wer1\Voorziening (Wsw)

Anna Paulowna, Den Helder,
Harenkarspel. Niedorp, Schagen.

Wieringen en Wieringermeer

Gezamenlijk bet1artigen van de belangen die de
Veiligheidsregio Noord-Holland

sd1aal van de individuele gemeenten te boven

26 gemeenten in Noord-Holland

Noord

gaan, ten behoeve van de veiligheid van de

Noord

.

bevolking in Noord-Holland Noord

In hel Veiligheidsbureau zijn de brandweerzorg
Veiligheid'bureau

en de voorbereiding op de rampenbestrijdin~

Schagen, Anna Paulowna

ondergebracht

In het samenwerkingsgebied de functie van

.

regionaal kennis- en infonnatiecentrum te

I

.

vervullen op hel gebied van de lokale en
Regionaal Hislorisch Centrum
PJkmaar

Alkmaar, Anna Paulowna, Bergen,
Castricum, Den Helder, Graft·De

regionale geschiedenis door hel opbolJWen en

Rijp, Harenkarspel, Heerhugowaard.

beheren '1an een zo breed mogelijke collectie

Heiloo, Langedijk, Niedorp. Schagen

(regionaal) historisch bronnenmateriaal en deze Schermer, Wieringen en
op een zo actief mogelijke W'ijze dienstbaar te
Wieringermeer
maken voor een breed publiek
Oe Milieudienst is belast met de kwantitatieve
MilievdieI1st Kop van Noord
Holland

en kwalitatieve uitvoering van de gemeenlelijke

Anna Paulowna, Harenkarspel,

milieutaken (beleid. vergunningver1ening en

Niedorp, Schagen

handhaving)

Gezamenlijk behartigen van belangen, die de
GGD

Hollan~s

Noorden

schaal van de individuele gemeenten te boven
gaan, ten behoeve van de gezondheid van de

bevolking in het samenwerkingsgebied
Intergemeenteiijke Sociale Dienst
Kop van Noord-Holland
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Arle gemeenten uit de regio NoordKennemerland, West-friesland en
Kop van Noord-Holland

De kwaliteit van de dienstverbeiering op hel

Anna Paulowna, Niedorp,

terrein van sociale zaken verder te verbeteren

Harenkarspel. Wieringen.

en de kwetsbaarheid te verminderen

Wieringenneer

Berenschot
Samenwerkingsverbanden Zijpe
' ) " j , .. ,.~

'lt:'lll "

'1.1.

~tl"l'l'I':,

Samenwerking met

Doel

)":1.11",(,1

H-: ll11rrl'[ I.

Vereniging Nederlandse
Gemeenten

.

Vereniging van NoorD-Hollandse
GlI11eenten
NV Houdstermaatschappij GKNH
(voormalig Gasbedrijf Kop van
Noord-Holland);

.

Samenwerkingsverband sociale
recherche Noord-Holland-Noord

.

Actlvileiten van de sociale recherche

(via ISO)
NV Huisvuilcenlrale

.

Afvalinzameling

Anna

Pa~owna,

Niedorp.

Harenkarspel, Wieringen,
Wieringermeer

Werkzaamheden opgedragen in het kader van

. Noorderkwartier NV

de uitvoering van de Wet Sociale
Werkvoorziening, Wet Re1ntegraiie
Arbeidsgehandicapten en reintegralietrajeclen

in de vorm van Work Rrst
De provincie Noord-Holland, de
BV Ontwikkelingsbedrijf Noo",

Het stimuleren van de regionale economie.

Kamer van Koophandel Noordwest

Holland·Noord

door meer bedrijvigheid en meer invesleringen

Holland en de meeste gemeenten in
dil gebied

Het bevoegd gezag van hel openbaar ondSlWij
is overgedragen aan Stichting Surplus om de
kwalitell. het imago en de Identiteit van het
Stichting Surplus

Anna Paulowna, Niedorp,

openbaar basisondllfWijs in de regio te

Harenkarspel, Wieringen en

verbeteren en uit Ie dragen. In de stichting is

Wieringermeer

het bestuur van dertig openbare scholen
ondergebracht.
Bank Nedertandse Gemeenten

•

Stichting Dierenopvangcentrum
Schagen e.o

2
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Samenwerklng~"erbanden Zijpe
I

1

I

Coel

SamenwerkIng met
Alkmaar, Andijk, Anna Paulowna,

Bergen, Castricum, Den Helder,

De regionale belangen van hel gebied
Noordwesi Holland OP de
Vereniging Noord-WElSt8

kaa~

Ie zeilen bij de

Enkhuizen, Harenkarspel,

provincie, het rijk en de Europese Unie. De

Heerhugowaard, Heiloo. Hoorn,

Veteniging richl zich op het realiseren hel
realiseren van een complete leefomgeving in

Langedijk, Medemblik, Njedorp,
Opmeer, Schagen Slede Broec,

Noordwest Holland, waarin een goede balans i

Texel, Wervershoof. Wieringen

tussen wonen, werken, vervoeren en recreêren

Wieringermeer, LTO Noord Holland,
Kamer van Koophandel
-

~~
#"r.

~

Provinciaal Overleg Kusl (POK)

_

_

_

~

_

--..1'0....-_

__

_

kustgE>'T1eenten Noord-Holland +

provinde + hoogheemraadsdlap

Portefeuillehoudersovet1eg
Ruimtelijke Ordening en

Noordkopgemeenten.

Economische Zaken (ROVEZ)
Overleg Noord-Hollandse
Kuslgemeenten (ONHK)

PrOlJindaal Verkeers- en Vervoers
Beraad (PWB)
Bestuurlijk overleg WMO
Bestuurlijk overleg Jeugd,
Onderwijs en Zorg
KIMO (internationaal)
Investeringsbudget Landelijk
Gebied (ILG)

KuslgE>'T1eenten

Provincie Noord-Holland
Noordkopgemeenten
Noordkopgemeenten

Noordzeekustgemeenten
Gemeenten in Noord-Holland Noord

Stuurgroep Zwakke Schakels

Kuslgemeenlen

Stuurgroep Kusl op Krachl

Kustgeneenlen

Sluurgroep Jeugd, Alcohol en
Drugs

Bestuurlijk overleg
Kopgroepbibliolheken

Noordkopgemeenlen

GeTleenten Kop van Noord-Holland

3
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Overige samenwerkIngs

Doei

verbanden Schagen

Samenwerking met

Hel in sland houden

van het project '~ol

Schagen', op het kasteelterrein van het
Beheersslichting Slot Schagen

.

vroegere Slot Schagen te Sdlagen, alsmede

het verrichten

.

van alle verdere handelingen die

mal hal voren"'aande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderiijk kunnen zijn
Het Roe Kop

van Noord-Holland verzorgt

beroepsonderwijs en cursussen en trainingen
voor bedrijven en particulieren in het noordelijkE

RQC t(op

van Noord-Holland

gedeelle van de provincie Noord-Hollanó. Dit
betreft de deelname( één aandeel) in Finance
Academy, een financiêle opleiding alsmede een

.

opleiding voor het bank- en verzekeringswezen
al beleid baseren op de kemkwalileilen
dijk

.

van de

.

b) de dijk duurzaam beheren
Westtriese Omringdijk

12 Westtriese Omringdijk

,

gemeenten, Provinde NoordHolland, Hoogheemraadschap,

cl de lanclschapskwalileiten in samenhang met

Kunst en Cultuur Noord-Holland en

de bijzondere naluuriijke en recreatieve

Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland

kwaliteiten versierken

Noord

dl de naamsbekendheid van de dijk vergroten

•

4
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k'm9s·
Overige samenwer

I

verbanden Harenkarspel

GR Vuilverbrandinginstallalie
Alkmaar e.o.

,

,

I Samenwerking met

, Doel

I
De behartiging van hel belang van de
verwerl<ing (ingevolge de Afvalsloffenwet
ver1<regen afvalsloffen)

.

Alkmaar, CaslriaJm, Bergen. GraftDe Rijp, Heelhugowaard. Heiloo.
Langedijk, Niedorp. Schermer.
Uiigeest en Wormerland

a) het bevorderen van een evenwichtige
ornwikkeling van de openluchtrecleatie
GR recreatieschap
Geeslmerambachl

b) het lot stand brengen en bewaren van een

evenwichtig natuurlijk milieu

..

<:) hel tol sland brengen en onderhouden van

een landsd1ap dat is argestemd op het onder a
en b geformuleerde
I

a) beleid baseren op de kernkwalileilen van de

dijk
• b) de dijk duurzaam beheren

Westfriese Omringdijk

12 Wes~riese Omringdijk

gemeenten. Pravinci.e Noord
Hoiland. Hoogheemraadschap.

c) de landschapskwaliteiten in samenhang met

Kunst en Culiuur Naorcl-Hoiland en

de bijzondere natuurlijke en recrealieve

Ontwikkelingsbedrijf Noord Hoiland

kwaliteiten versterken

Noord

dl de naamsbekendheid van de dijk vergrolen

Portefeuillehoudersover1eg Zorg,
WMO

•

5
41380 - eindrapport

,',

0,

•

"

6,

41380 "eindrapP9~
'0

Berenschot

Bijlage 4
Demografische gegevens Kop van Noord-Holland
(Bron: Provincie Noord-Holland, demografische gegevens 2010)
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Demografische gegevens Kop van Noord-Holland

Figuur 1: Migratieoniwikkeling
Anna Paulowna

Migratieproflel ren opzichte van Nedertand
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Berenschot
Figuur 2: Ouderen index

Oud~ren (65+) (index]

2010
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

2015
127
119
133
128
128
124
117
123
130
124

Ouderen 75+ llndex]
2010
Anna Paulowna
100
100
Den Helder
Harenkarspel
100
100
Niedorp
100
Schagen
Texel
100
Wieringen
100
Wieringermeer
100
Zijpe
100
Kop van NH
100

2015
120·
112
114
115
130
110
110
120
115
116

Anna Paulowna

Den Helder
Harenkarspel
Niedorp
Schagen
Texel
Wieringen

Wieringermeer
Zijpe
Kop van NH
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2020
145
134
153
146
146
144
129
143
150
141

2025
165
148
170
162
157
162
138
1S7
160
155

2030
185
161
183
177
169
177
147
170
172
168

2040
195
166
188
188
177
188
149
187
176
176

2020
138
130
139
133
173
135
127
150
148
140

2025
182
164
189
173
215
177
151
194
195
179

2030
207
185
215
201
235
207
169
219
228
203

2040
251
216
240
246
256
245
183
247
240
232
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Berenschot
Figuur 3: ouderen In relalie tol totale bevolking
Ouderen [aantal]

2010

2015

2020

2025

2030

2040

3.142

3.522

3.710

Anna PaLJowna

1.905

2.422

2.766

Den Helder

9.376

11.198

12.565

13.900

15.075

15.535

Harenkarspel

2.161

2.870

3.310

3.669

3.953

4.071

Niedorp

1.605

2.047

2.337

2.604

2.843

3.015

Schagen

3.543

4.550

5.173

5.572

5.977

6.273

TeKei

2.395

2.970

3.437

3.873

4.237

4.448

Wieringen

1.631

1.914

2.108

2.254

2.402

2.434

Wierin9"""eer

1.992

2.456

2.851

3.134

3.381

3.726

Zijpe

1.869'

2.429

2.800

2.989

3.208

3.287

32.856

37.347

41.137

44.598

46.499

2015

2020

2025

2030

2040

Totaal

26.477

•
Aandeel tot totale bevolking

2010
Anna Paulowna

13,4%

16,9%

19,2%

21,5%

23,8". .

24,8%

Den Helder

16,4%

20,0%

22,8%

25,5%

27,9%

29,7%

Harenkarspel

13,5%

17,60/.

20,1%

22,0%

23,4%

23,6%

Niedorp

13,2%

16,1%

17,7%

19,1%

20,1%

20,3%

Schagen

19,0%

23.7%

26,6%

28,8%

31,5%

35,6%

Texel

17,5%

22,1%

26.3%

30,5%

34,4%

39,4%

Wieringen

18,8%

22,0%

24.7%

26,8%

28,8%

29,8%

Wieringermeer

15,8%

18.9%

21,4%

23,0%

24,3%

26,2%

Zijpe

16,0%

20,5%

23.3%

24,5%

26,0%

26,5%

Totaal

16,0%

19,9%

22,6%

24,8%

26,9%

28.5%

•
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Berenschot
Figuur 4: Groei jonge gezinnen mei kinderen (samenwonenden 15 lol 40 jaar mei kinderen en
eenoudergezinnen in deze leeftijdscalegorie)

Inde~ciJrers 1.0.v. 2010
Anna Paulowna

2010

2015

2020

2025

2030

2040

100

92

101

122

133

141

Den Helder

100

89

90

94

!j9

98

Harenkarspel

100

92

103

128

149

153

134

142

76

67
73

Niedorp

100

99

110

122

Schagen

100

83

77

77

Texel

100

83

82

82

83

Wieringen

100

90

93

100

106

123

Wieringermeer

100

94

105

115

125

129

Zijpe

100

95

108

117

121

121

Tolaal

100

90

94

102

109

109
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gemeenten nu gesproken. Ons college vindt het procesmatig ook juist dat de
gemeenten in eerste instantie een dergelijke visie maken. Dit sluit immers aan bij
het principe dat herindelingen 'van onderop' dienen te komen.
•

Gezien de ontwikkelingen in de discussie achtoans college de kans aanwezig dat
enkele gemeenten, vooruitlopend op overeenstemming over een regionale visie,
een herindelingsadvies vast stellen. Ons college dient hierbij een zienswijze vast
te stellen en heeft dan een toetsingskader nodig. Bij afwezigheid van een
regionale visie zal ons college een ander kader moeten gebruiken. Aangezien het
de taak van ons college is om in dergelijke discussies het regionale belang te
bewaken, heeft ons college besloten deze regionale belangen te benoemen. Zo
zijn wij tot enkele uitgangspunten gekomen waaraan wij een herindelingsadvies
zullen toetsen. Indien een herindelingsadvies voldoet aan deze uitgangspunten,
zullen wij in beginsel een positieve zienswijze vaststellen.
De door onS college vastgestelde uitgangspunten zullen wij hieronder
beschrijven en toelichten. Vooraf dient gezegd dat deze uitgangspunten een
aanvulling of nadere uitwerking zijn van de aspecten die zijn genoemd in het
beleidskader gemeentelijke herindeli~gen van het rijk. Bij het vaststellen van een
zienswijze zal ons college het herindelingsadvies ook aan dat beleidskader van
het rijk toetsen.
Uitgnngspunten
Aangezien de hieronder benoemde\litgangspunten een nadere uitwerking zijn
van het beleidskader van het rijk, zijn ze ook als zodanig gerubriceerd. Zij
worden vooraf gegaan door een algemeen punt ten aanzien van de regionale
visie en afgesloten door een uitgangspunt ten aanzien van hef tijdspad.

Visie op de bestuurlIjke toekomst voor de regio
idealiter wordt een herindelingsadvies ingebed in een breed gedragen visie op de
bestuurlijke toekomst van de regio. lndien gemeenten vooruitlopend op
overeenstemming over deze visie of bij afwezigheid van overeenstemming
hierover een herindelingsadvies vaststellen, dan dienen zij aannemelijk te maken
dat het herindelingsadvies past binnen de daarvoor door het rijk en GS gestelde
kaders. Tevens wordt van gemeenten verwacht dat zij op hoofdlijnen aangeven
welke visie zij hebben op de bestuurlijke toekomst van de regio en hoe de
voorgestelde herindeling daarin past.
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Een fusie van acht of meer gemeenten is om verschillende redenen onwenselijk.
De belangrijkste is dat het regionale evenwicht sterk verandert. Wanneer er één
Noordkopgemeente overblijft wordt de regio van deze gemeente vergroot met
Noord-Kennemerland en West-Friesland. Binnen die regio zal de
Noordkopgemeente qua inwoneraantal en grondgebied met afstand de grootste
gemeente zijn. Dit biedt deze gemeente in die regio een dominantie die
onwenselijk is.
Een tweede argument dat tegen één Noordkop gemeente pleit is de enorme
schaalsprong die hiervoor gemaakt moet worden. Met uitzondering van Den
Helder zullen de gemeenten in de regio dan opschalen van een kleine gemeente
tot 100.000+ gemeente. Dit vereist in organisatie, werkwijze, oriëntatie en
beleidsmatig een enorme omschakeling, die logischerwijs niet verwacht mag
worden binnen de periode die een herindelingsgemeente nodig heeft om op orde
te komen. Dat betekent dat de inwoners van de nieuwe gemeente voor langere
tijd niet de (kwaliteit van) dienstverlening zullen ontvangen die zij van hun
gemeente mogen verwachten en dat deze gemeente voor langere tijd grote
(financiële) risico's loopt.
Ten derde kunnen vraagtekens ~orden gesteld bij de interne samenhang van het
gebied. De vraag is of de gemeente dan niet zodanig uitgestrekt wordt dat zij niet
meer is dan een administratieve eenheid.
Een aanvullend uitgangspunt bij dit aspect is dat de gemeenten die ontstaan in
de Kop van Noord-Holland een vergelijkbare schaal moeten hebben die een
constructieve samenwerking binnen de regio bevordert. Op die manier wordt
geborgd dat regionale opgaven adequaat kunnen worden opgepakt.
Tiidspad
De gemeenten Niedorp en Wieringermeer hebben aangegeven een fusie per 2011
noodzakelijk ll! vinden. Gezien de ontwikkelingen in de discussie, is d~ kans
klein dat er tijdig een regionale visie is ontwikkeld om de gewenste fusiedatum
te halen. Tegelijkertijd bestaat de mogelijkheid dat deze gemeenten niet eerder
dan het moment dat de visie is vastgesteld met andere gemeenten tot een
herindelingsadvies kunnen komen dat past binnen door rijk en GS gestelde
kaders. GS zien dat hierdoor voor Niedorp en Wieringermeer een ongewenste
vertraging kan ontstaan. GS achten het van belang dat een herindeling van
gemeenten is ingebed in een bredere regionale visie, maar vinden het
onwenselijk wanneer het ontwikkelen van die visie tot ernstige vertraging leidt.
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Verslag informatieronde februari/maart 2009
""ico Schoof

INLEIDING.
Begin febru'ri 2009 heeft gedepuleerde de heer B. Heller mij n.mens de negen gemeenteI1lden in de
Kop van Noord-Holl.nd. ge'Ta.gd als infonnaleur op Ie treden in het vraagSluk '-an de bcsluurlijke
samenwerking in de Kop. Ik hcb die opdraehl met plezier aom·aard. In die opdrnchl waren de negen
gemeenteraden de feilelijke opdrachtgevers. met hel provinciebestuur als facilitator. In dil I1lpport doe
ik aan de gemeerneraden verslag van mijn verlcenning en geef aan voor welke oplossingen draagvlak
Ie verwachten is. Ik dank alle gesprekspartners ''OOr hun open en constructieve houding in de vele
gesprekken. Die lTllIken hel mij nu mogelijk u. de negen gemeentemden. een advies Ie geyCII waar u
mee vooruil kunt. Mijn rappon is .15 volgt opgebouu·d.
Inleidend geef ik in de eersle paragra.r de opdrachl weer, doe ik verslog van mijn werkwijze en geef
ik een .Igemeen beeld van W.I ik heb ervaren.
Velvolgens ga ik in op
•
•
•

Tijdpad
Fusie, herindeling of samenwerking
Waarom. doel en ordeningsprincipes

•

Wie met wie, vorianfcn
Aonbevelingen

•

Ik d.nk de werkgroep onder leiding van mevrouw M. van Kampen VOOr het meedenken. Dol geldr ook
voor de provinci.le beleids.mbtenaar P. GuJdemond. En len slolle d.nk ik mevrouw B. BUShuis.
medewerlcer "on de gemeenle Wieringen. die in de afgelopen u'eken mijn onmisbölre adminislralie"e
ondersteuning was.
Alphen 03Jl den Rijn, 13 maart 2009.
Nico Schoof.

I. INFORMATlEOPDRACHT, WERKWIJZE EN ALGEMEEN BEELD,
lnformatleopdraehl.
Mijn opdmchl is een "o:rkenning te doen naar de mogelijkheden van besluurlijke samenwerking,
inclusier herindeling, die leiden lOl een duurzame vergroting ''an de bestuurskrachl. In mijn verslag
breng ik samenwerking- c.q. herindelingvarianlen in beeld die kunnen rekenen op een ZO groot
mogelijk draagvlak. Ik breng ook de gevolgen in beeld van verschillende SIlelheden in
besJuitvormingslrajecten bij de gemeenten. Kader zijn de raadsbesluilen en ik betrek, alles geheel
volgCIIs opdr.chl. de uilgangspunlen van de provincie (brief 2S oktober 200S) in mijn v....l.g.
Oplevering vroeg u uilerlijk op I maan 2009, maar dal wos bij aanvaog van de opdrachl al gewijzigd
in IS maart; in enkele gemeenlen kon pas eind februari besluitvonning over de opdracht pla.lsvinden.
Deze tijdsliJniel hield in een heel compacl proces, zonder hel gebruikelijke heen en weer pendelen
tussen partijen Dm verder draagvlak Ie onderzoeken en Ie kweken. Ik kan dus slechts rappor'lcren over
hel beeld van nu. D.t beeld is hoopvol. Niettemin is er hier en daar nog lVel wat verdcr overleg nodig
om ten volle lOl draagvlak IC komen.

•

Werkwijze.

In de aFgelopen weken heb ik mei (delegalies) van alle negCII opdrnchtgevende gemeenteraden
gesproken. Ook sprok ik met (delcgalies van) .Ile colleges vaD burgemeester en welhouders. TI< legde
mijn oor Ie luister bij de K.mCl" van Koophandel. de Ont\\'Lkkelmaatsch.ppij Noord·Holland Noord en
ver'legenwoordisers van LTO. Rond de opdracht hield ik conlocI mei de werkgroep bestaande uil
mevrouw M. van Kampen, burgemeesier van Wieringen, de heer M. POlhan, scorelaris van Niedorp,
de heer M. Huisman, grimer van Den Helder. Ook voerde ik informerende gesprel:ken mei de
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verantwoordelijke gedeputeerde de hC'C:r B. Hellcr en de bclcidsamblcn8:'lr von de provincie: dc heer
P. Guldemond. Ten~lolle had ik "oor ~pecir.eke kwe~lies nog conlacl meI de Slaalssecre!.ris v.n
BZK, me\'TOUW A. Bijlcveldl en enkele ambtenaren van haar minisleric.
AI deze gesprekken leverden mij een beeld op van ....1de regio ,vil. Ik koppelde dat beeld terug in een
"ergadering nlel 9.2 raad,leden op 10 maan 2009. Daarna hcb ik mijn r,ppDrl afgerond. Omdat nie,
alle rade/l en colleges unanieme Dp"oningen hebben, heb ik in mijll rapport aansluiling gelocht bij de
meerderheidsopvallingen "an elke gemeenlc op zich. die lIaasl elk••r gelegd en op basis daarvan
uilsprnken gedaon oVer draagvlak ell haalbaarheid. Dal wil dus geenszins zcggen dat ik de
minderheidsopvallillgen niet heb gehoord. Hier ell daar zult u wellicht een minderheidsstandpunt ill
mijn roppon herkcIUle:n. Maar waDr mijn opdrachl is om Ie verkennen voor welke oplossing draagvlilk
Ie vinden is, richt ik me loch primair op de meerderheids5landpunlCO en laat ik hel graag aan de
wijsheid "an elke fraClie, elke raad en elk college over om met elbar een goede di~cussie Ie voeren, Ie
luistcren naar clkaars argumenten en lcn slone tot krnch1igc besluilcn Ce komen.

.

.

Het woord is nu verdcr aan u, mijn opdrachtgcvers, de ncgen gemeenlcraden!
Algem.en beeld,
•

•
•
•

Grote molc Van overeenstemming ov,er de noodzaak van fusics.
Overeenstemming is haalbaar russen de negen s~nec.nlen over bet lijdpi.ld.
Overeenstemming is haalbaar over de vorm van de fusies (wie mei wie).
Inhoudelijk ligt een ,venkend perspecliefvoor 2012 binnen handbereik.

Of het echt gaal lukken, hongt of van de mate "",arin de gemeenten zich daodwerkelijk voor vergroling
van de bestuurskr.achl CDLln inzl:lten. De kansen zijn groei en \'oJop aanwezig. Succ.es is "crzekcrd als
raden en eolleges zich samen in een gemeenschappelijk proces willen begeven. hel regionale belang
voorop stellen en de lokale afwegingen plaatsen in het perspeclief van een succesvol fusieproces. Ni~
gaal vanzelf en zeker niet deze krachlenbundeling die voor de regio en zijn inwoners, bedrijven en
instellingen van grole be.ekenis kan worden. Naa" aanbevelingen OVer de varia nl en heb ik in mijn
nlppor1Jlge daarom ook procesvoorslellen voor na 13 maan 2009 (moment van presenla.ie van dil
verslag) opgenomen en enkele aanbevelingen gedaan die hel fusieproces kunnen helpen en
ondersteunen.

Als eindresultaat moet. op basis v::m mijn verkenning van de eigen wensen van de negen gemeenten.
per I januari 2012 mogelijk zijn:
Een Slerke Kopreeio als ""men,,'erkingsverband van

Minder. maar 5terkert g,meenten, die met hun fusiepa.nners
Een heldtre loknle '·isie hebben op de nieuwe gemeente en op basis waRrVan
Een reglooB.l .elieplan voor de gezamenlijke prioriteilen is vas.gesteld.

In dil algemene beeld passen enkele opmerkingen o\'er de regiovisie. Die is in mijn verkenning een
aanlal keren genoemd als noodzakelijk. voorafgMnd aan de fusie. Eerst inhoud, dan voml, zo leert de
theorie. Mijn verkenning leven op, d;1 de negen gemeenlen het o"er die "olgorde [re,.., inhuud dan
"orm) ciel op redelijke temtijn eens zullen worden. Ik raad aan dal Iliel als probleem te zien. Vanuil
mijn eigen praklijkervaring kan ik slellen dat de volgorde soms anders moet en dal hel resultaat dan
zeker niet minder hoen Ie -.ijn. U begint immers nODil blanco en hebl bovendien \'oldoende kenn;< "nll
de eigen gemeenten en de streek en voldoende gezond vers.and om de potenlie van mogelijke
fusieoombinBlies in Ie kuMen schallen. U beschikt D"er heel w8I beleidsnota's, gcbiedsvisies,
regionale \isies op belangrijke taakvcldcn. Mei de kennis van nu kunt u een \'eranJ\\'ooTde en goede
keuze voor p.:Jf1ners maken en tegelijk afspraken maken voor hel ontwikkelen van lokale visies en
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regionale aelieplannen. Op basis vnn ntij n verkenning raad ik dus aan niel te denken in lennen van
\'olgordelijkheid, maar in tennen van gelijklijdigheid. Zo benl u dichter bij eeD gezamenlijke oplossing
om uw bcstuurskrncht te vergroten en I,unt u bovendien vnnaf 2012 al concreet aan de sl.g meI een
regionaal aClieplan.

2. TIJDPAD

Niedorp en Wieringenueer willen snel en zetten druk op het proces. Ook eldc:rs hoorde ik wel de wens
om per 1 januari 201 J Ic fuseren. Dat zou betekenen dal elke gemeenteraad vóór I juli 2009 twee
ARHJ~besluilen moet nemen en da8r1ussenin mirlimaol ocht weken inspraak voor de bevolking moet
vrij houden. In diezelfde lijd moel ook hel provinciebestuW' nog een zien.wijze opstellen. Hoewel de
provincie bereid is tOt ononhodoxe ÎlUeme procedlUe5 en 1 juli 2009 wellichl ook nog wel een enkel
weekje is op Ie schuiven, acht ik dil nienemin niel prsk1isch haalbaar voor al\e negen gemeemen. Een
aBntal gemeenten wil om begrijpelijke redenen echl niet die haast mskea. Ik zie niet dat er draagvlak
voor die snelheid Ie maken is.
Wel i. mij gebleken dat eenvoudig een gemeenschappelijk drnagvlak gevonden kan worden voor een
fusiedaturn van I januari 2012. Niellorp en Wicringenneer zijn bereid hun tweesporenbeleid Ie
verlaten len gunsce van een proces met meer partners. Zodra via raadsbesluiten, b.v. rumr 8n.nleiding
van dil infonnatierapport, duidelijk is dal buurgemeenten ook daadwerkelijk willen fuseren. koersen
ook zij op I januari 2012. Deze beide gemeemen hebben nog o!én of meer fusiepanoers nodig om
\'oldoende massa te hebben om de grole opgaven uit te voeren die zij voor hun gebied zien. Per saldo'
i. dus een grotere omvang voor hen belangrijker dan hel lijdsaspcct. In mijn rondgeng is mij
voldoende duidelijk geworden dal ook de gemeenlen die geen of nog niet zoveel haast hebben. I
januari 2012 als een goede datum zien, wamij een zorgvuldig proces mogelijk is. Latere fu.ied.ala
zijn sporadisch genoemd en bieden ""vendien geen zicht op gezamenlijk draagvlak.
Een keuze voor 2012 betekom wel dat er in kone lijd drie verkiezingen zullen zijn: maan 2010, najaar
2011 en maarl2014. !Je heb daarovercontaet gezocht meI de StaalssecrtUris van BZK mei de vraag of
de verkiezingen van 2010 uiIgestcid kunnen worden tot najaar 2011. Met verwijzing naar de
principiele onjuislheid van hel verlengen van het kiezersmanda.I, lijkt er niet veel ruimte Ie zijn voor
de Sl4IIlSsecrelari, om uil.telle geven. Niettemin lijkt de deur niel helemaal dichtte zinco en is het de
moeite waard om in geval van aanvaarding van de uitkomslen van mijn rappon, met negen gemeemen,
samen met bet provinciebesluW', dat uitstel van de verkiezingen te bepleiten. De voordelen zijn
evidenl. Het geeft rust ell geeft de gemeenlen de lijd gedegen en mei continuïleil te werken lUIl\ de
fusie. Er zijn lot nu lOC weinig illdicalies van onrust ollder de bevolking, waardoor het principiële
argwnenl ",al minder zwaar gewogen zou kunnen worden. Uiislei van verkiezingen kan bel succes van
dil fusieproces bevorderen.
Conclusie: ga gezamenlijk \'oor 1 januari 2012 als fusicdalW'll en probeer uilstel van de verkiezingen
van maan 2010 Ie krijgen.

•
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J. FUSIE, HERINDF.l.JNG OF SAMENWERKJiIIG.
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Dat was de eerste vraag die ik u voorlegde.

I'"
Q
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Texel kiesi voor samenwerking en oiel voor fusie. Zij wijst op haar bijzondere posJlle als

o

Waddeneilandgemeente. De overige gemeenten accepteren deze bijzondere positie \'an Texel. Voor
hel overige is uw antwoord op mijn vraag redelijk eenduidig. Sinds de opheffing van hel GeweSi Kop
Noord~Holl8nd en het niet lukken "an SET Al ziet niemand intensieve samem\'crking als de oplossing
en als ahemntief vOOr fusie. Herindeling in de zin van het opdelen van gemeenlen heb ik hier en daar
wel gehoord, maar heeft evenmin draagvlak. Sterleer nog, de gemeemen die het zou kunnen
overkomen, verzenen zich er nadrukkelijk tegen.

Cl

1-

Rcstecrt dus uw (met uillondt.ring van Tellel) unanieme voorkeur voor fuSoie, soms volmondig
beaamd. soms (erugh.oudcndcr verwoord in rennen van wel wBien of moelen mêedocn 'in het
fusiepro..... Niettemin, er is Wlaniem draagvlak voor hel gezamenlijk ingaan van een fusieproces.

De gemeenle Zijpe is ook voor, maakt daarbij nog wel de kanttekening dal zij op 24 maan 2009 een
raadsbesluit zal nemen om wel of niet <:<:n referendum Ie houden. Aan de uilslag wil de raad zich
binden, zelfs .Is die uitslag niet uvereenkoml mei hel positieve stemadvies van de meesle fracties tot
fusie. In andere gemeenlen worden wel vraawekens bij dil referendum gezeL Want wat als de raad
van Zijpe besluit niel Ie willen fuseren en alle andere gemeenlen wc" Hel is niet goed vooTSle/baar dal
Zijpe dan niel op enigerlei wijze in het fusieproces belrokken zal raken. Dat is lastig aan de burgers uil
Ie leggen en kan gauw leiden lor de onaanlrekkelijke gedachle dat de raad schone handen heefl, maar
dal anderen Zijpe dwingen. Bovendien zijn het niel alleen lokale belangen die eLn rol spelen bij de
vraag om wel of niel te fuseren. Er is een region..,1 proces gaande en de 'Taag k.n dus ook gesteld
worden of het wel principieel juist is, de bevolking van slechls ~én voo de in dil prae.... deelnemende
gemeenten om een bindende uitspraak Ie vragen. Ik leg de vraag aan de raad van Zijpe voor zich nog
eens Ie bef1lden op de wenselijkheid van een referendwn en zeker van een referendum waarbij de raad
• vooraf aangeeR zich aan de uitspraak Ie binden, nu er df1lagvlak is ';oor eLn gezamenlijk fusieproces.

Bij de keuze voor fusie gaven verschillende gemeenlen aan zorg te hebben over enkele huidige
samenwerl<ingS\'CIbanden die goed funerioneren. Genoemd werden vooral de ISO, de IMD en hel
p<lrtefeuillehouderoverleg ROVEZ dal de hele Kop besmjlc!. Datltoudl dus in dal u naast fusie, ook na
wilt denken over de na de fusie gewenste samenwerkingsverbanden.
De !MD (milieudiensl voor vijf"an de negen gemeenten) ga.t een eigen trajeer in, dal vermoedelijk
zal leiden tol een omgevingsdienst \'oor heel Noord·Holland Noord (de omvang van de
Veiligheidsregio). Daar speeh dus hoe dan ook een verandervraagstuk.
De ISO werlc1 voor zes van de negen gemeenten. In geval van fusie zal de samenstelling wijzigen. In
principe staan er lwee hoofdopties open VOOr de lSD. Ofwel de gemeenten vinden zich sterk genoeg
om de laken van de ISO weer tenJg naar de nieuwe gemeenten te brengen. Ofwel de ISO gaat zijn
werkterrein uitbreiden tot alle fusiegemeenten. In die oplie is dan mede bepalend welke V'n de huidige
deelnemers fusecn mei een gemeenle die nog geen deelnemer is. Ook kan oveN'ogen worden sowieso
de samenwerking lol de hele Kop uil te breiden.

Een ander vraagstuk is of de fusie een aht.matief kan z~jn voor samenwerking_ Op hel niveau van de
hele Kop is dal niel uw mening zoals ik die gehoord heb. Ook na fusie \'an gemeenlen zijn
somenwerkingsverbanden nodig. Vooral is hel zaak de regionale opgaven goed meI elk.ar te kennen
en danr gezamenlijk en met (meer) kr.chl in op Ie lTekken, onder het molla: Sierke gemeenten in een

sterke regio. 1.k beveel u aan na te denken over een regionaal actieplan en cen nieuwe structurele
samenwerleing in de Kop, b\'. Kopgroep te noemen.
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Conclusie uil mijn infoClll;ltieronde: u kiest \'oor fus.ics en wil nadenken over s3mcnwerking onder
meer vOOr de "gionale opgaven.

4. WAAROM FUSIE, WAT WILT U BEREIKEN, ORDEI'I1NGSPRJNClPES.

Overheersend en door ieder gedeeld docl is een betere ambtelijke C11 besluurlijke organisatie. Mlnder
kwetsbaar, hogere kwalileit, sterleer, beier in slaa. de burgers de dielUlverlening Ie leveren waar ze
rechl op hebben en beter in slaal op IC komen ",or lokale en regionale bel.ngen. Niel elke gemeente
zegt nu al de acute nood Ic voelen. Maar geplaatst in hel toekomstperspeclief, achten alle gemeenlen
schaalvergroting om de bO\'ensl811nde r.den noodzakelijk en ononlkoombaar.
Dal bélckent dal u in de eersle plaats zoekt noar een schaalvergroting op zichzelf, naar een zeker
volume om de dingen die u doen moel, goed te kunnen Uil voeren. Dat slaat los van de vraag meI wie,
want Iheoretisch gOliien is elke combi1l31ie van een zekere omvang dan goed. Hel enige

ordeninKsprincipe is d:tn de gewenste omvang von de nieuwe gemeenle.
Wal is dan de oplimale omvang? Nergens zijn echte cijfers. De pmktijk in Nederland, studies en eigen
ervaringen laten zien dat een mooie schRolgroolle zich ergens lUSsen de 30.000 en &0.000 ill\voners
bevindt. Grool genoeg om een nink takenpakket aan te 'kunnen en klein genoeg om goed conlaer met
inwoner&, bedrijven en inSiellingen Ic kunnen onderhouden. Als je probeen een jaar of tien, ,'ijllien
veoNil IC kijken, lijk! een ondergrens van 30.000 zelfs wal aan de krappe kant. Hel hanll1 ''8Il de
situatie (ligging, opgaven e.d.) wat binnen deze m.rg~ een voldoende omvang zal zijn.
Ik beveel dus aan om op zoek Ic gaan naar combinalics von lussen de pakweg 40.000 en 80.000

inwoners.
Kan het ook grolcr? Relevanle vraag orndot ook de d\>lie van één grole gemeente voor de hele Kop
incidenleel wel wen! genoemd. Ondanks een afwijzend slandpunl van hel provinciebeslU\lf in lijn
uilgangspunlen. Ja, hel kan, kijk bijvoorbeeld naar de nieuwe gcmeenle Westland. Maar lel dan wel op
de conlexl: een aanl.1' kleinere gemeenlen ingcldcmd lussen hele grote, zoal& Den Haag, Ronerdom en
loClenneer. Dus veel dNk op een gebied mei een uiigesproken landschnppolijke en agrarische
(Iuinbouw) functie. Dal leidde lOl grote inhoudelijke overeenstemming lussen de kleinere gemeenlen
en pas daarna lot fusicafspraken als logisch gevolg van die inhoudelijke overeenstemming.
De siluatie in de Kop is niet vergelijkbaar, is mij uit de gesprekken gebleken. Geen grole steden, geen
grote dNk van builenaf en evenmin nu al een inhoudelijke overcen&lerruning over de belangrijke
opgaven voor hel hele gebied.
Conclusie: kies een ordcningsprincipe van schaalgroolIe ergens lussen glob.aal 40.000 en 80.000
inwoners. Als wc Texel even buiten beschouwing lalen, koml u uil op Iwee, drie of ViCT gemeenten in
plaals van de huidige achl.

Een tweede omeningsprincipe dal voortvloeit uil uw gesprekken ;& dat van een zekere
gelijkwaardigheid in omvang. Dan doelt u mei name op de regionale samenwerking. Als daarbinnen

een lcJeiner aanlal gemeenten van min df meer dezelfde omvani samenwerkt. vergroot dat de
slagkracht. De huidige siluatie waarin negen gemeenlen van onderling verschillende olllvang
samenwerken, wordl wel als bclemnu:rend ervaren. Ook elders wordt. dit onIeningsprincipe om deze
reden \VelloegepaSt.
Conclusie: Iwecde ordeningsprincipe is een zekere gelijkwaamigheid in om,·ang.
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Voor bei1nlWOording van dc

\1lHlg

"wie mei wic" is nog een derde ordeningspriucipe nodig. Dan

glli:ll

bel om de 'Taag wal u inhoudelijk bindl, welke specifieke lokale opga\'cn u mct uw fusiepanners

heen. dan \\'el welke regionale opgnven u me~ uw fuslepar\ner(s) wil1 uitvocrcl\. Da' ordcningsprintipe
is een stuk lastiger le bepalen. In hel il8ngeven van lokale en regionale opga\'en \\'AS u over het
algemeen, uilzonderingen dus daargelalen. wal minder specifiek.
Vanwege de uilgangspunlen van de provincie heb ik ge'Taagd naar localiegebonden regionale
projeclcn, Die kunnen immers de ordening beïnvloeden omdal de prOl'intie siell dal die opgaven
bi ruIen één gemeenle horen Ie liggen. Ik hcb alleen hel \Vieringemndmeer als zo'n locatiegebonden
regionale opgave Mngetroffen. Weliswallr zijn ook "Petten aan Z.ee" en de haven annex natte
bedrij\'entem:in in AMa Paulowna genoemd, maar beiden liggen al binnen één gemeenle en lrunnen
dus ruel ordenend of onderscheidend <ijn bij het bepalen van fusiepanners.

Verder noemde u voo ra) in algemene lennen agrDrische SlNCnJur, recreatie, landschappelijke
kwalileilen, worungboulI'opgaven en infraslrucluur als belangrijke opgaven. U formuleêrde dal
meeslal ruel zodanig concreet <!Dl die opgaven meI enige scherpte onderschcidend zijn en daarmee
een helder ordeningspnncipe. NieUemin, u kenl uw gebied naluurlijk goed genoeg om uw voorkeuren
te duiden op basis van U\V loekomslvenvilchlÎngcn en globale ideeën over wal nodig cnlof kansrijk is.

In de gesprekken met u is hel gegaan over de volgende mogelijke orderungsargumenren:
•• o,'ereenslemming dan wel complemenrarileil. Zoek1 u dezelfde ka..kters (meer van hetzelfde)
of zoel1 u juiSl naar diversiteit en daannee naar eeon soort compleetheid;
• ordening naar nAt en droog, ofwel wa!crgebonden dan wel land georiënteerd. Variant daarop
was een ordening naar zond, kJei of ""slcr;
•• recr...rieve functie, landschnp en natuur, agrarische belangen, ~Ialleland .Is overeenkomslige

•

factoren;
centrum en omrneland.

De 10015le twee ordeningsargumenten noemde: u mij loch wel het meest en kunnen daarom bogen op
het meeste draagvlak. Ik neem die dan ook mee als derde ordeningsprineipe bij de vraag 'Wie mei
Wie',
Deze paragraarafsluirend zijn er dus drie ordeningsprincipes Ie benoemen, die u genoemd heen bij het

zoeken naar uw fusicpanners;

I. scha.lgroolle (40" 80.000 inwoners);
2,

een zekere gelijkwaardigheid in omvang;

3. een functionele on!cning.
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5, WIE MET WIE?

Eersl Tue"
Algemeen wordl de bijzondere posilie van Texel erkend en geaccepteerd en daarmee ook de wens om
zelfstandig Ic blijven. Aan samenwerking heeft Texel wel dringend behoefte, waDI sehaalgroone heeft
ook daar belekenis. Het vr...gslllk ligt evenwel wat anders dan in gemeen/en van vergelijkbare
omvang. vanwege de andere financiële positie, de andere omvang van de organisalie en de andere
mogelijkheden om vanuil de Waddenpositie belangen bij derden te bepleiten. Voor de zomer wil de
raad VDn Texel zich uilspreken over kernlaken en bcstuwskracl1l en op basis daarvan nagaan met wie
ze voor welke taken willen samenwerken. Dat kan zowel in als builen de Kop zijn. Maar in ieder geval
hoort Den Helder vanzelfsprekend 101 een belangrijke samenwerkingspartner, 20 i. de opvalling op
Texel.

.

DBn Den Helder,

Met afslllnd de grootsiC gemeenle in de Kop. Nieltemin zoekt ook Den Helder de schaalvergroting.
Den Helder heeft de wens om md enkele bUW'8emeenlen Ic fuseren en wil zichzelf niel builen schal
plaatsen. En dat is positief Ie waarderen. Met name de walergebonden, marilieme en recreatieve
funclies kIIrmen in die grolere gemeenle beter, mei meer kracht en inlegralileil, uitgeoefend worden.
fusie zou dan mogelijk moeten zijn met Wieringen, Anna PauiowllB en (een deel van) Zijpe. De
omvang van zo'n gemeente past in hel eerste ordeningsprincipe. Vanwege de gelijkwaardigheid
zouden vervolgens alle andere gemeenten moeten fuseren lot ~ gemeenie. Den Helder C.B. telt dan
80 à 90.000 inwoners en de nieuwe zuidelijke gemeente ca 60 à 70.000 inwoners, alhankelijk van
deelname van Zijpe aan de coc oC de andere combinatie. Op,de Iawt ziel dal er zo uit:
InwoneraJZnt.llen:

Anna Paulowna:
Den Helder:
Harenkarspel:

14.022

Texel:
Wieringen:

58.858
15.759
11.756
18.198
13.74{)
8.698

Wieringeiudr;

12.499

Zijpe:

11.558

Niedorp:

Schagen:

Bron: PyIl8... n'. N<doriandse

Almanak 2lJll7

•

Hel ordertingsprincipe vRn [unelies komt gedeehelijk 101 zijn recht. Voor Wieringen is hel één van de
twee mogelijke opcies. Daar I1'lU'eC nog een keuze worden gemaakt lussen wBler/recreatic!mariliem
enerzijds en agrurisch, oriënlatie, logische ligging anderzijds. Zowel Anna Paulowna als Zijpe heeft
ook nog andere funclies die door de één z",,,,,rder worden aangemerkl dan de Bnder. Zijpe heel\ geen
voorkeur om met Den I-leIder IC fuseren en Anna Paulowna heef. nog geen keU2:c gemaakt, maar neig1

in meerderheid naar fusie op basis van agr.uische en andere functies dan de maritieme. De resterende
gemeenten ten zuiden vsn deze nieuwe eonlbinatic hebben diverse functies en mede daarom geen viln
alle deze

Nsievoorkeur voor elkaBr uitgesproken. Wel

is

herhaaldelijk uil gesproken dal

Wieringenneer een ander karakleT heeft dan een aantal andere gemeenlen in het zuidcJîjke en
weslelijke deel van de regio en vindl een aantol gemeenten ttn fusie mei \Vieringemlcer dan ook
geheel niet logisch.

Hoewel wellicht deze variant nog onvoldoende in de diverse gemeenteraden is besproken en dus
mogelijk nog onvoldocnde op zîjn merite.s is bekeken., kan ik op basis van mijn vcrkeQning nicl
aanraden in deze \'ariont \'cel lijd en energie te sloppen. A.ls geheel zil er toch onvoldoende samenhang
in op de manier zoals die als wenselijk i. uiigesproken door de meesle gemeenten. Ook de omvang
loop( niet in de pas []XI wat de meeste gemeenten voor ogen slaal. Tenslone zijn er ander varianten
beschikb.ar die Ol/ een groter drR.gvlak kunnen .ekenen en voldoen aan allc drie de

ordeningsprincipes. Hel is effectiever daar de energie en de lijd lol

J januari

2012 in Ie SI eken.

In de hele Kop is men zich overigens bewust van de bijzondere positie "an Den Helder als groolSle
gemeenle en wordl sarpenwericing mei Den Helder dan ook als ononlbeerlijk gezien. Den Helder hoeft

op basis ven mijn waarneming niet bang

Ie zijn dat ondere gemeenten de

rug naar haar toe keen,

Inlegendeel, vOOr elk regionaal a.lieplan is samenwerking mei Den Helder nodig om laBchlig als Kop

ce kunnm opereren. Daar is ook ruim voldoende draagvlak voor te vinden.
Dus, op basis van mijn verkenning blijl\ Den Helder lVeliswaar buiten hel eigenlijke fusieproces, maar
binnen het proces van bCSluurskr.JchlvergrOling (zie lekst van mijn opdracht) van de Kop. Billl><'n het

rnono "sterke gemeenten in een sierke regio" ligl een nieu\V samenwerkingsverband voor de hand
lVaarUl Den Helder met Texel en nog lwee Bndere gemeenlen (zie hierna) krachlig, effectief en
efficiënt klJlUlen samenwerken. De meergenoemde Kopgroep dus. In de vorming VBn die Kopgroep
zou Den Helder wellicht een leidende rol kunnen gaan vervullen in de tijd dat de andere gemeenten
hun grootste aandacht aan hel eigen fusieproces geven. Een kwestie VRn IRalcverdeling de komende

[wee jaar binnen de regio? U zou het er eens over mOelen hebben.

De ze\'en resterende gemftnttn.
Die \runnen m:'n of meer

\~C.rdet\

gedu'S.\t.rd op basl!t

~n

func\\t'S en veotkeur

"OOt

een

tRak~\t.\\\ng,

zoals ik die lijden, mijn verkeNling gehoord heb. Er zijn dan drie ""rianlen.

•

-_._-------------
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Variant I: OosllWesll

Inwontmnnl.lkn:

'.

Anna Paulowna:
Den Helder:
Harenkarspel:
Niedorp:

Schagen:
/
I

/

(y!
I

.

-

-..;;

\

Texel

'.

t··
.

Texel:
Wieringen:
Wieringermeer:
Zijpe:

14.D22

58.858
15.759
11.756
18.198
13.740
8,698
12499
11.558

Bron: Pytter....•• Ned.dan4se
Almanak 2001

\

OOsl: Wieringermeer, Wieringen, Niedorp en Anna Paulowna (47.000 inwoners).

West: Schagen, Zijpe, Harenkarspel (45.000 inwoners).
Functionele overwegingetl voor 0051 zijn vooral de complete agrurische structuur, de
ontwikkelingskansen. de dynamiek. Voor West gelden recmuie, plauelandsbehcer. oriëntatie op
Schagen als cenltUm als belangrijke overwegingen.
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Variaot 2: Ousl/Wesl 2

1nwoner""ntnl/en:
Anna Paulowna:
Den Helder:
Harenkarspel:
Niedorp:
Schagen:
Texel:
Wieringen:
Wieringermeer:
Zijpe:

14.022
58.858
15.759
11.756
18.198
13.740
8.698
12.499
11.558

Almanak 2Wl

..

In deze OostlWeslvoriant sluit Anna Paulowna zicb aan bij West (59.000 inwoners) en doet Oost net
dus zonder die gemeente (33.000 inwoners).
Voor deze variant gelden dezelfde functionele overwegingen, maar kiest Anna Paulowna toen meer
voor recrealie, landscnap, oriëntalie op Schagen.

•
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V.riaoI3: BoveniOnder

'\..~"''

,~

Texel . ) .

.-.
(/"
I

,

I

.
,
;';;':r

"

lnwonemnnlnllen:
Anna Paulowna:
Oen Helder.
Harenkarspel:
Niedorp:
Schagen:
Texel:
Wieringen:
Wieringenneer:
Zijpe:

14.022
58.S58
15.759
11.756
18.198
13.740
8.698
12.499
11.558

:

','



.

Br",,: Pytterscn'. NederlAndse

A1mo..k 2007

I

Boven: Anna Paulowna, Wieringen, Wieringermeer (35.000 inwoners)
Onder: Zijpe, Schagen, Harenkarspel, Niedorp (57.000 inwoners)

In deze variant kiesl Niedorp meer voor plaltelanebbeheer. ove=nlconlSlige agrarische en
landschappelijke kwaliteiten, belleer in plaa's van ontwikkeling en oriOJltatie op Schagen als leidende
motieven.
Bij dlle overwegingen heb ik de nuances en onderlinge verschillen diê er zijn en die u mij in de
gesprekken hebt verteld, weggelaten. Natuurlijk zijn die rmances en verschillen wel belangrijk, maar
ik laat ze achterwege omwille van de overzichtelijkheid en de helderheid van de keuze. Voor de keuze
voor een variant zijn de belangrijkste redenen wel vermeld.
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U ziet d.t in .IJe I'arian.en Zijpe, Harenkarspel en Schagen bij elkaar zillen, Dal is op basis "Jn de
o\'ereenkomslige functionele overwegingen en natuurlijke samenhang z031s deze drie gemeenlen die
beleven.

Ook zijn in alle \àrianlen \Vieringen en \Vienngermcer steeds bij elkaar gezel. Daar lijn voldoende
fum:lionele ovef"\vegingen \'oor (het is naaSI de optie Den Helder, de andere OpllC W3<U Wieringen o\'cr

spreek,) en bovendien voldoet deze combinatie aan de provlnciale uitgangspunten. En die ncem ik
\ olgens un" opdracht mee in de2e verkenning.

Dat betekent dat de varialie vooral in de keuzemogelijkheden \'an en met Anna Paulowna en Niedorp
zit.
Politiek feil is dal Niedorp en Wieringen".er zich lol elkaar hebben verbonden, Dij de functionele
ovenl;eg\nijen daar....oor kunnen, gehoord de opvatting van de Kamer van Koophandel en de
buurgemeenten, wel enige kanuekeningen ...orden geplaatsl. De l TO heelt zich neutraal opgesteld,
Nictlcmin. als ik in mîjn verkenning naar draagvlak zoek. is de keuze van Niedorp en Wieringenneer
lot elkaar, een belongrijk Gegeven. Die keuze wordt in andere gemeenlen wellicht wal merkwaardig
ge\'onden maar is verder niel bestreden en kan derhalve ook. wel op draagvlak rekenen.
Wnt Anna Paulowna betreft, daar heb ik verschiUende geluiden gehoord en ovenvegingen genoreerd.
Anna Paulowna heeft uilyesprokcn behoefte Ie hebben aan een rcglo\'isie om zich meer inhoudelijk

D\'cr hanr rusievoorkeuren te kuMcn uilsprekcn. Niettemin worden \'oorkeuren voor een
gemeentegroene van 30 tot 50.000 inwonl!ts en C'l:'n voorkeur VOOr een agrarische functie en behoud
van hel planclantJskarukter hel meest genoemd. Een uilgesproken keuze:: \'"Oor één of meer func{Ïes is

echter nog niet gemaakt. Die keuze wordt wel van Anna Paulowna gevraagd en kan naar mijn gevoel
ook wel gemaald worden op basis van de thans bekende gegevens, I.aaronder nogal wat bestaande
nola's en visies, de eigen kelmis von gemetnle en regio en een inschalting van de meest kansrijk:e
samenwerking. En wellichl ook een beetje ol' hel goede gevoel, een niet re onderschatten emotioneel
argument,
AJs ik

vervoJ8~ns

de varianten langs de ordening5principes le@, onlstaal het volgende beeld.

Ordeningsprincipe 0plimale schaalgrootIe: alle varianten voldoen daar aan.
Ordeningsprincipe gelijkwaardigheid: de variant OostIWeSl I voldoet daar he. meest aan,
Ordeningsprincipe funclies en opgaven: onder alle drie de varianten Îs een goede molivering (e leggen.
De duidelijke keuze van Niedorp en Wieringermeer lor elka.Qr op basis \'an agr;]rische en recrcaricvc
overeenstemming, de omwikkeling en de dynamiek daarin, maken vari.:mt 3 minder gekwaliliceerd.
Waar Wieringen v<>or zich zelf2owc:1 maritieme als agrarische functies ziet. maakl een varianl waarin
Anna Paulowna meedoei, hel \'oor Wieringen makkelijker kiezen. Omdal Anna Paulowna zowel een
agrarische oriënlatie als een oriëntatie op hel,\\'aler heeft, kan die gemeenle qua functies (en bindende
rol spelen in de nieuwe. combinalie.

•

Op basis vall mijn gesprekken en gelei op de m;]te waann de varianl voldoe, aan de
ordeningsprincipes, ach. ik de varianl OostlWest I het meest kansrijk. Die '''riant heeft alles in zich
om binnen twee jaar tOl een rueuwe gemeenlelijke indeling le komen die recht doel aan de wensen van
krochl en kwa~i(eÎI. Ên ken! de minsle bedreigingen en risico's. Dal vraagt dan wel van \Vieringen ~n
Anna Paulowna een keuze lol deze \'ariam en daar is, op basis \'an de infonnalie die u mij ge\'en hebt,
veel \'oor te zeggen.
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6. AAI\BEVELINGEN.
Op basis \'an mijn I'erkenning naar hel graalst mogelijke draa~'Iak doe ik de \'olgende aanbevelingen.

1. Bespreek deze rapportage in uw gemeen.eraden in de maand april 2009.
2. fusledolum I januari 201 Z. Om dal Ie bereiken en drllag\'lak onder alle gemeenten Ie houden is

J.

4.

S.

6.
7.

8.

9.
\0.

hel raadzaam nog voor de zomer hel eersle ARHI·besluil IC nemen. \'ervolgeru een roime
inspraakperiode Ie nemen. die naluurlijk niel (geheel) samem'al! meI de vakantieperiode en dan
in september/oklober hel Iweede ARRI·besluil te nemen. Dan kan hel provinciebesluur zijn
zienswijze in november/december bij BZK deponeren.
U 'Taag! als negen gemeenlemden gezamenlijk en mei hel prol'ineieb"luur, aan de
SlaalS_relaris van BZK om de raadsverkiezingen van maart 2010 Ie mogen uilslellen lol
najaar 2011, Dal geldl naluurlijk niel Vaar Den Helder en Texel, omdat die gemeenten niel aan
een fusieproces deelnemen. Die doen wel mee<lan de gezamenlijke vraag, maar de vraag heeCl
geen belrekking op die gemeenten.
Den Helder en Texel blijven zelfstandig. De gemeenlen Anna Paulowna, Wieringen,
Wieringennecr en Niedorp vannen een nieuwe gemeenIe. Dalzelfde geldt voor Zijpe, Schogen
en Harenkarspel,
U gaal vanaf nu lot aan 2012 aan de dag meI helonlwikkelen van lokale visies op wal u meI de
nieuwe gemeenlen wilt bereiken. U gaal scherp maken 1V01 u bindl, wat u de komende 10 ja.r
will bereiken, welke betekenis en service u uw in\\·opers., bedrijven en instellingen wijl bieden.·
U gaal bepalen wal da' mag kosten en wal dal oplevert. U ZOU hierbÎJ gebruik kunnen maken
Van het inslrumenl van de herindelingscon die BZK u in samenwerking me, de provincie kan
aanbieden. U gaat bepa1~o wal u als nieuwe gemeente aUeen kunt en \YBI u met de andere
gemeenten samen becer kunt De visie is de basis voor de inrichting van uw nieuwe organisa[ie,
uw stijl van besturen en de vonngeving van u.... rclat;c met de inwoners (dotp5l;lden miss.chien
aflokenen).
Tegelijkertijd spanl u zich in om vanuil die lokale visies Ie komen lOl een regionaal aClieplw.
U kiesl voor een duidelîjk1: regie op hel gehele proces van fusies en samenwerking, u blijR hët
proces zien als een gezamenlijke oCliviteil van nellen gemeenlen waarin u samen wilt blijven
optrekken. U kiesl voor een protesorganisolie, waarin de raden de leiding houden. U neh' die
organisalie in en zorgt voor goede leiding, ond....leuning en een heldere beslUring.
U nchl een procesorganisslie in voor hel regionale aClieplan, u slelt samen een projcclleiding in
en laai u bijslaan door externe deskundigen, mede omdal de ~esle gemeenten de honden vol
hebben aan de liJsie,
U vann' een nieuw samenwerl<ingsverbond voor de Kop, gericht op het uilvoeren van een
regionaal aclieplan.
U vraag! aan hel provinciebestuur een subslaoliële bijdrage in de procesorganisalie van zowel
hel fusieproces, hel proces om Ic komen lOl een nieuw samenwerkingsverband en hel proces
dal moet leiden lol een concreet regionaal aClieplan.

TOT SLOT.
Ik ben op basis "an mijn Înfornlatieronde overtui!!d geraak, van de noodzaak om de slagkt;"ch' \'on de
genleeaten in de Kop Ie vergrolen. Dal is voor inwoners. bednjven en instellingen van grool belang.
Grolere gemcenlell zullen meer belekenis kunnen hebben \'oor hen en hun belangen. Evenzeer ben ik
ervan overtuigd geraa.~ dal hel u kan lukken per I jalluari 2012 een bel ere bestuurlijke strucluur in de
Kop van Noord·Holland Ie hebben. Ook kan hel u goed lukken op die dOlum heldere lokale
beleids';sies Ie hebben en een conCreet regionaal ""tieplan. Daonnee kunt u de loekomsl niel alleen
in, maar ook flink zelf vonn ge"en. Die overtuiging anileen ik aan de waardevolle gesprekken die ik
mei u heb gehad en de wil die ik proefde om er samen Uil Ie komen. Ik wens u daarbij alle succes en
dank u zeer dal ik deze eervolle infonTlatieopd...chl voor u mochl uil,'oeren.
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Provincie

~ Noord-Holland

Vergaderverslag
• •

•••

NaamO>eneg

Overleg ex art. 8, lid Wet arhi

Dalum

28 oktober 2009

Aanwezig

De heer ).T.H. Kröger (BKV)
Mevrouw. Brinkman (PvdA)
De heer H. Klaver (CDA)
De heer P. Marees (VVD)
De heer R. Maarschall (Natuurlijk Zijpe)
De heer P.e. Morsch (wethouder)
De heer B. Blonk (wethouder)
Mevrouw M..G. Dekker (voorzitter)
De heer B. Heller
De heer H. Coerts
j. van 'l Ende

Nolull~t
A~ezi9

e.c.

Agendapunten
1.

Opening en vaststelling agenda

De VOorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Naast bijna de
voltallige raad is ook het college aanwezig. Er is grote publieke belangstelling voor dit
overleg. De heren Heller en Coerts zijn namens CS aanwezig. De provincie is een
procedure gestart inzake de herindeling. In deze procedure zal overleg plaatsvinden met
gemeenten, raden en colleges. Deze avond vindt het eerste overleg in het kader van de wet
Arhi plaats.
De agenda is opgesteld door de provincie en wordl ongewijzigd vastgesteld.
2.

•

Toelichting op besluit van GS en uitleg van het proces.

De heer Heller geeft een korte toelichting. Er zal een formeel verslag gemaakt worden van
deze bijeenkomst, wat ter goedkeuring wordt voorgelegd. In formele zin worden deze
overleggen gevoerd met het college, echter er is J'neestal een vertegenwoordiging van de
raad aanwezig. Het is aan de gemeente zelf om te beslissen of het overleg openbaar is. De
heer Heller licht niet de hele voorgeSChiedenis toe, maar geeft aan dat er op 19 augustus
2009 overleg heeft plaatsgevonden met de fractievoorzitters. Dit naar aanleiding van de
besluitvorming op basis van het referendum. Tijdens dat overleg is gevraagd om CS
SChriftelijk te laten weten hoe de fractievoorzitters denken verder te gaan. In deze brief
wordt aangegeven dat men denkt aan vormen van samenwerking in regionaal verband of
een vorm van een regiegemeente model. Parallel daaraan hebben de gemeenten
Harenkarspel en Schagen een dringend beroep gedaan op CS om de impasse die ontstaan
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is te doorbreken. Het is VOOr deze gemeenten noodzakelijk Om te fuseren met Zijpe; een
fusie tussen alleen deze twee gemeenten is niet voldoende. Het alternatief van
samenwerken voorgesteld door gemeente Zijpe, levert voor deze gemeenten te weinig
bestuurkracht op en is geen optie. GS kan dit signaal niet negeren. Dit is de directe
aanleiding geweest voor GS om een provinciale Arhi procedure te starten. Het overleg
vanavond heeft als doel Om de mening van de gemeente Zijpe te vernemen. Wellicht zijn
er mogelijkheden om toch tot een herindeling te komen. Er zullen knopen doorgehakt
moeten worden. De voorlopige conclusie van GS in dit dilemma is een herindeling van de
3 gemeenten. De bredere regionale context speelt hier ook een rol in. De vraag die deze
avond voorligt, is dan ook: wordt de conclusie gedeeld dat er besl issingen genomen
moeten worden. Zijn er mogelijkheden om de wensen van de gemeente Zijpe, zoals zij
deze ook in de brief verwoord hebben, te verbinden aan de wens· van de gemeenten
Harenkarspel en Schagen.
3.

Standpunt gemeente Zijpe

De heer Kröger constateert dat de heer Heller lid is van Groen Links. Hij haalt de heer Platvoet
aan, die heeft aangegeven dat het kabinet het me! GL eens is dat een referendum een effectief
instrument is om het draagvlak onder de burgers te meten. Tevens wijst de heer Kröger op het
Europees handvest, art 5, locale autonomie waarin in art 5 is vastgelegd dat gemeentelijke
grenswijzigingen niet worden doorgevoerd alvorens de gemeenschap te hebben geraadpleegd,
waar nodig door middel van een referendum. Het is mooi dat het kabinet meer
verantwoordelijkheid bij de gemeente neerlegt, .maar wat als een gemeente niet wil fuseren en er
onder de bevolking geen draagvlak is. De heer Kröger wil van de heer Heller weten wat er
verstaan wordt onder bestuurskracht. En wat het begrip politiek bij burgers betekent. Tevens
vraagt hij of GS feiten kan aantonen dat de gemeente Zijpe over niet voldoende bestuurskracht
beschikt. Wat zijn de feiten waardoor blijkt dat of gemeente Harenkarspel of gemeente Schagen
over te weinig bestuurskracht beschikt. En waarom zijn deze vragen in de brief van de raad van
Zijpe niet beantwoord. Tevens vraagt de heer Kröger waarom GS het artikel uit het Europees
handvest naast zich neerlegt en wat de status is in de EU van dit handvest. Het is vreemd dat
gemeenten als Texel of Opmeer wel zelfstandig kunnen blijven en gemeente Zijpe niet. De
oplossing voor een herindeling voor gemeente Harenkarspel en Schagen ziet de heer Kröger in
een fusering met Niedorp. Wellicht dat hier kritisch naar gekeken kan worden. De fractie is van
mening dat gemeente Zijpe prima zelfstandig verder kan gaan.
Mevrouw Brjnkman geeft aan dat de grootste taak als raadslid het rechtdoen is aan het
open, uiterst transparante besluit om niet voor een fusie, maar voor samenwerking te
gaan. In de brief van 29 september wordt onderbouwd dat het zelfstandig blijven van de
gemeente Zijpe een verantwoord besluit is. Voor in de toekomst kunnen er
samenwerkingsverbanden aangegaan worden. Of kan er een regiegemeente ontwikkeld
worden. Volgens mevrouw Brinkman is fusie een middel. Het gaat steeds over vorm en
niet over inhoud. Graag zou zij willen weten wat de definitie is van bestuurskracht. 1s er
volgens GS voldoende bestuurskracht bij de gemeente Zijpe. Wanneer dit positief
beantwoord word, waarom word er dan toch een fusie overwogen. Wanneer er volgens
GS te weinig bestuurskracht is, wat mist er dan in gemeente Zijpe. Wanneer de gemeente
Zijpe zelfstandig blijft wat is dan de 'inhoudelijke onderbouwing dat dit het regie proces
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en die visie in gevaar brengt. Wat is de inhoudelijke reden om het regio proces boven een
democratisch besluit te stellen. Mevrouw Brinkman deelt mee dat in de brief CS aangeeft
open te staan voor ,11Iernatieven. De fractie is blij dat er ruimte is voor alternatieven. Het
alternatief kan zijn te onderzoeken op welke onderdelen de gemeenten Harenkarspel en
Schagen onvoldoende bestuurskracht bezitten. Dan zou er op inhoud Samen gewerkt
kunnen worden. De fractie staat niet op het standpunt om snel knopen door te hakken.
Eerst wil zij duidelijk krijgen op welke onderdelen de gemeenten Harenkarspel en
Schagen onvoldoende bestuurskracht hebben.
De heer Klaver geeft aan dat een jaar geleden de meerderheid van de raad ervan overtuigd
was dat er tekort aan bestuurskracht was. Men was er toen van overtuigd dat de gemeente
Zijpe in de toekomst het ~verk niet meer aan kon en op zoek moest gaan naar
s,lmenwerkingsverbanden.
In een verder verleden is SETA mislukt. Daarna is er een onderzoek geweest en daar is de
Oost en West variant uit voortgekomen. De Oostkant is het met elkaar eens. Wat betreft de
West variant zijn de gemeenten Harenkarspel en Schagen het eens met de herindeling. Na
het refen:ndum in de gemeente Zijpe, vindt men opeens dat er v.oldoende bestuurskracht
is. Van de zijde van de rijksoverheid wordt meer werk naar gemeenten geschoven. De
wethouders hebben aangegeven dat vacatures niet opgevuld worden. De gemeente is te
klein. Er zal een andere richting ingeslagen moeten worden.en een fusie kan daarbij
helpen. De CDA-fractie is voorstander van de fusie. Het moet plaatsvinden als het goed
gaat met een gemeente en niet als men al in de problemen zit. Zij was teleurgesteld over
de uitkomst van het referendum. De gemeenten Harenkarspel en Schagen zetten niet in op
samenwerkingsverbanden. De lijnen worden ook te lang als men daarvoor zou kiezen. De
heer Klaver wil weten wanneer de provincie de procedure voor herindeling ingaat, of de
raad dan nog mag meepraten over de diverse processen die volgen.
De heer Merks geeft aan zich in grote lijnen aan te sluiten bij de vragen die door de PvdA
fractie aan CS zijn gesteld. Het antwoord van CS op de brief van gemeente Zijpe geeft
geen antwoorden op de gestelde vragen, met name over bestuurskracht en regionale
samenwerking. Het CS verschuilt zich, zo is de indruk van de VVD-fractie, achter het feit
dat gemeenten Harenkarspel en Schagen niet willen samenwerken. Hetzelfde geldt voor
de bestuurskracht, CS geeft niet aan of de gemeente Zijpe tekort schiet op dit gebied om
goed te kunnen functioneren. De fractie zou deze vragen eerst beantwoord willen zien. Zij
deelt het standpunt van de provincie niet. Wanneer de gemeenten Harenkarspel en
Schagen niet willen samenwerken, zullen er andere samenwerkingsbanden gezocht
moeten worden .
• De heer Maarschall is blij met dit initiatief tot overleg~n geeft aan dat veel vragen over
bestuurskracht al gesteld zijn. De fractie ziet bestuurskracht als het vermogen om
wettelijke en bovenwettelijke taken op een doelmatige manier te kunnen uitvoeren en
problemen aan te pakken. Wanneer er in die zin naar bestuurskracht gekeken wordt,
denkt de fractie dat daarvoor een fusie noodzakelijk is. Zij is blij met de brieven van de
gemeenten Harenkarspel en Schagen die het verzoek ondersteunen. Er zijn twee redenen
voor de fusie. In 2010 worden de middelen fors minder. En in de toekomst zullen
zwaardere taken door de gemeente Zijpe uitgevoerd moeten worden. Het is noodzakelijk
om dit in breder verband te doen. De fractie staal dus open voor een fusie met beiden
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buurgemeenten. Tevens verzoekt zij de andere raadsleden nog eens constructief naar de
toekomst te kijken.
De heer Morsch geeft aan tegen de fusie te zijn. Het zelfstandig blijven van gemeente Zijpe
is een optie die haalbaar is. Het is een gemeente die er financieel goed voorstaat en de
zaken goed op orde heeft. Wanneer je wordt gedwongen zou dat kunnen betekenen dat
een aantal zaken remming krijgen. Het is wel belangrijk dat er duidelijkheid komt om de
rust binnen de organisatie en onder de bevolking te bewaren. Bestuurkracht is moeilijk
definieerbaar. Hoe staat het overigens met de bestuurkracht in gemeenten als Den Helder,
Bergen.
De heer Blonk geeft aan teleurgesteld te zijn door de reactie van GS op de brief van
gemeente Zijpe. Men is niet ingegaan op de vragen die zijn gesteld. De PvdA-fractie heeft
in het verkiezingsprogramma opgenomen dat er geen fusie zou plaatsvinden. Gelet op
de toekomst is het goed om tijdig in te spelen op ontwikkelingen en
samenwerkingsverbanden aan gaan. De heer Blonk wil van GS weten waar gemeente
Zijpe faalt inzake bestuurskracht. Aan de hand van metingen over de dienstverlening
• blijkt namelijk dat deze op orde is. In de praktijk is gebleken dat er weinig verschil in taak
uitvoering is tussen kleine en grote gemeenten. Aan de regionale opgave en realisatie zal
de gemeente Zijpe meewerken. Met de gemeenten Harenkarspel en Schagen wordt nu
gezamenlijk gewerkt aan een rioleringsplan. Dit zijR voorbeelden van samenwerking.
Volgens de heer Blonk zijn er te weinig redenen om te fuseren. Tevens is de mening van
de burgers doorslaggevend in dit verhaal.
De heer Heller gaat de discussie over bestuurskracht" niet aan. De raad denkt al jarenlang
na hoe de bestuurskracht verbeterd kan worden in de toekomst. Meestal gebeurt dit pas
wanneer het te laat is. Het is moedig om dit tijdig te doen. De gemeente Zijpe is al jaren
bezig om de bestuurskracht trachten te verbeteren, gebaseerd op visies en analyses. Er zijn
verschillende vormen van samenwerking geweest in het verleden. Te denken valt aan
een gewest, SETA. Maar ook een fusie was, op de BKV-fractie na, tot voor de zomer door
de raad gewenst. Op basÎs van het referendum wordt daar nu van afgezien. GS stelt zich
dan ook de vraag hoe de gemeente Zijpe in de toekomst alsnog het beoogde doel wil
realiseren. Samenwerking biedt voor de gemeenten Harenkarspel en Schagen te weinig
soelaas. Zij hebben een fusie nodig om het hoofd boven water te houden. Met wie wil de
gemeente dan verder en op welke wijze.
Wat betreft de twee genoemde buurgemeenten is het niet aan GS om publiekelijk op de
inhoudelijke standpunten van deze gemeenten in te gaan. Zij hebben op eigen initiatief
aangegeven dat zij problemen voorzien en als enige mogelijkheid een fusie zien. Wat de
situatie van gemeenten Zijpe, Harenkarspefen Schagen betreft ligt er een tegenstelling. Er
was een intentie om met zijn drieën verder te gaan, maar de gemeente Zijpe heeft zich
terug getrokken. De twee buu rgemeenten hebben deze fusie echter nodig, zO geven zij
aan. Samenwerking is voor hen onvoldoende. Er ligt dus een dilemma wat door GS
serieus genomen wordt.
Wat betreft de regionale context, aangaande de Kop als geheel, deelt de heer Heller mee
dat een aantal gemeenten gezamenlijk op pad is gegaan. Er is een informateur benoemd,
met de intentie te komen tot een aantal h~rindelingen. Negen gemeenten zijn betrokken,
waarvan Texel inderdaad als aparte gemeente. Zeven gemeenten zijn voorstander van het
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model dat door de inFormateur is neergezet, I1ilmelijk 2 clusters van fusiegemeenten.
Wanneer er gekeken wordt naar het bredere regionale plaatje, ontstaat daar ook een
dilemma. Wanneer de gemeenten Harenkarspel en Schagen toch samen fuseren, betekent
dit voor de regio een ernstige disbalans. Een punt uit het rapport is een balans lussen 3
gemeenten van min of meer vergelijkbare grootte. Die balans is weg als de gemeente Zijpe
niN fuseert. Wanneer er achteraf alsnog gefuseerd moet worden, kan dit enkel nog met
Den Helder.
De heer Heller doet een beroep op het begrip van de gemeente Zijpe voor de positie van
GS in deze kwestie. De provincie heeft haar verantwoordelijkheid hierin te nemen. Zonder
disrespect voor de uitkomst van het reFerendum zou de heer Heller willen weten hoe naar
de mening van gemeente Zijpe dit dilemma opgelost kan worden. Welke derde weg wordt
gezien. En hoe wordt er aangekeken naar de disbalans in de regio. Wat is verder de eigen
wens over samenwerking in het licht van de standpunten van de gemeenten Harenkarspel
en Schagen.
De heer Morsch reageert dat het stand punt van de gemeenten Harenkarspel en Schagen
zondermeer door GS w.ordt overgenomen. Zonder enige onderbouwing. Wa~ is dan de
t~gevoegde waarde. Waarom de regionale opgave niet zou kunnen met drie gemeenten
apart wordt ook niet onderbouwd. Er is onderbouwing nodig om een goed debat te
voeren naar zijn meaing.
De heer Heller geeft aan dat als een gemeente zelf vraagt om versterking GS niet gaat
beweren dat het niet noodzakelijk is.
M(>vrouw Brinkman geeFt aan dat de gemeente Zijpe dus min of meer gedwongen word t,
n"lar de reden is nog steeds niet bekend.
De heer Blonk vraagt wat het de gemeente Zijpe oplevert.
Mevrouw Brinkman geeft aan duidelijk inhoudelijke vragen te stellen en kan pas met een
voorstel meegaan als duidelijk is waar het aan bestuurskracht ontbreekt.
De heer Heller geeft aan wat de analyse van CS is en de functie van dit overleg is om uit
de impasse te komen. Hiervoor is een herindeling noodzakelijk Er zijn vragen neergelegd,
input van de gemeente Zijpe is wenselijk.
De heer Blonk deelt mee dat het wel iets moet opleveren. Grotere gemeenten werken ook
samen, niet alleen kleine. Hij ziet een meerwaarde in samenwerking, een Fusie is niet
noodzakelijk.
De heer Heller pleit ook niet tegen samenwerking. Zelfs als de gemeente Zijpe de
oplossing vitldt in samenwerken, zijn er 2 gemeenten die aangeven 1:Iat zij een herindeling
nodig hebben. Dus dat probleem ligt nog steeds op tafel. Bovendien is GS uiterst sceptisch
oF de gemeente Zijpe in staat is het doel te bereiken via samenwerking. In het verleden is
dil niet gebleken.
De heer Kröger vindt het vreemd dat Texel als gemeente alleen verder gaat en dit voor
gemeente Zijpe niet bespreekbaar is.
De heer Heller '\I1twoordt dat tot juni jongstleden ook de gemeente Zijpe instemde met de
disbalans in de regio. De procedure die is gestart door de Provincie is een volkomen legale
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procedure. De voorbereiding vindt plaats vanuit de bestaande gemeente. Door de
uitkomst van het referendum is een lastig dilemma ontstaan. De informateur heeft voor
het referendum al op deze consequenties gewezen. Op dit moment raakt het niet alleen de
gemeente Zijpe, maar ook de twee buurgemeenten.
De heer Blonk reageert dat de uitkomst van het referendum niet zomaar aan de kant
geschoven kan worden, de burgers worden serieus genomen. Er is tijd nodig
om
draagvlak te creëren bij de burgers.
De heer Kröger geeft aan dat de gemeente Zijpe altijd mee gesproken en gedacht heeft,
maar van meet af aan heeft aangegeven dat het referendum bepaalt of er geparticipeerd
wordt aan de fusie.
De heer Heller ontkent dat niet, maar er is van te voren wel gewaarschuwd over de
eventuele gevolgen van het houden van een referendum.

De voorzitter last een pauze in. Na de pauze volgt de tweede termijn.

De heer Kröger geeft aan dat de heer Heller de inhoudelijke discussie niet aan wil gaan.
De gemeeFlten Harenkarspel en Schagen hebben een probleem ellohebben dit bij GS
neergelegd. Gemeente Zijpe heeft geen probleem, maar is wel bereid de buurgemeenten
te helpen door samenwerking. Getracht moet worden er samen uit te komen. Nederland is
te ver doorgeschoten met herindelingen. Er is grote bureaucratie el'l onzichtbaar bestuur.
De gemeente Bergen is gefuseerd om tegenwicht te geven aan gemeente Alkmaar. De
kosten van de fusie vallen echter tegen en de gemeente Bergen krijgt de begroting amper
rond.
Mevrouw Brinkman nuanceert het feit dat de gemeente Zijpe altijd voorstander is geweest
van een fusie. Bovendien is er altijd gesproken over het houden van een referendum, de
uitslag is doorslaggevend. Het is lastig om zonder op inhoud in te gaan, met goede
voorstellen te komen. Samenwerking met de buurgemeenten zou een goede handreiking
zijn. Verder sluit de fractie zich aan bij de vorige spreker.
De heer Klaver hoort de heer Kröger zeggen dat de buurgemeenten een probleem hebben,
maar dat de gemeente Zijpe daar niets aan kan doen. Mevrouw Brinkman wil fuseren,
mits het referendum het toelaat. Men wil wel samenwerkingsverbanden zoeken. De lijnen
zijn echter korter bij een fusie. De fractie is verbaasd over de uitslag van het referendum.
Tijdens de burgeravonden is duidelijk uitgelegd welke problemen er te voorzien zijn voor
de'toekomst. Bestuurlijke verantwoordelijkheid moet genomen worden. De
burgeravonden zijn slecht bezocht. Fuseren is de enige mogelijkheid om de problemen in
de toekomst op te lossen.
Mevrouw Brinkman wil het proces van fuseren geleidelijk aan ingaan en nog een aantal
jaren wachten. Tevens is het niet zorgvuldig om nog snel voor de verkiezingen tot deze
beslissing':>ver te gaan.
De heer Kröger vindt ook dat er na de verkiezingen pas gesprekken kunnen plaatsvinden
over de fusie.
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De heer M~rees vindt dat naar aanleiding van de uitkomst van het referendum blijkt dat
er Ie weinig draagvlak onder de bevolking is. De fractie is nog niet klaar voor de fusie.
Tijdens het traject met de informateur is gesproken over een traject met verschillende
snelheden. Men ziet graag samenwerking met de buurgemeenten. Wellicht is Niedorp een
fusiepartner voor de buurgemeenten.
De heer M~arschall heeft deze kwestie in de ledenvergadering besproken. Meerdere
varianten ziin door de fractie bekeken. De voorkeur gaat uit naar herindeling met de
gemeenten Harenkarspel en Schagen. Kleine gemeenten scoren slecht op zaken als
duurzaamheid, WMO. Middelgrote gemeenten doen dit volgens onderzoeken veel beter.
Een belangrijk aspect voor samenwerking is vertrouwen.
De heer Morsch geeft aan dat gemeente Zijpe zelfstandig kan blijven. Er kan
samengewerkt worden met andere gemeenten. In een goed gesprek met de
buurgemeenten zal aangegeven worden waarom de gemeente Zijpe zelfstandig wil
blijven. Het streven is naar een zo optimaal mogelijk functionerende gemeente.
De heer Blonk deelt mee dat tijd belangrijk is in dit proces. Samenwerking is de beste
oplossing.
De heer Heller vraagt aan mevrouw Brinkman en de heer Marees inzake het aspect tijd, of
dat betrekking heeft op b~sluitvormingof effectuering.
Mevrouw Brinkman antwoordt hierop' besluitvorming. Door het afgegeven signaal van de
buurgemeenten is er geen ruimte meer inhoudelijk te overleggen over samenwerking. De
druk moet eraf. Wanneer er meer tijd is kan er voldoende draagvlak gecreëerd worden.
De heer Marees gaf in zijn betoog ~I aan dat het traject in verschillende snelheden kan
worden afgelegd. Op dit moment ontbreekt het draagvlak binnen de gemeente Zijpe.
Graag meer tijd gunnen.
De heer Heller deelt mee dat normaliter de procedure zo is dat deze vergadering nu
beëindigd wordt. Dit overleg vindt ook plaats met de buurgemeenten. Vervolgens zal aan
Den Haag dan voorgesteld worden om de fusie te laten plaatsvinden. Vooralsnog zijn er
geen doorslaggevende argumenten om dit anders te doen. De heer Heller wil echter een
andere handreiking doen. Hij stelt voor een extern onderzoek te laten plaatsvinden naar
de duurzame bestuurskracht van de gemeente Zijpe, alsmede de kosten daarvan, tevens
bezien in breder regionaal verband. Wanneer de uitslag van dit onderzoek aangeeft dat
fusie noodzakelijk is, zal dit geaccepteerd worden door de gemeente Zijpe. Wanneer het
onderzoek geen aanleiding geeft tol fuseren, wordt het hele proces afgeblazen.

De heer Blonk vraagt of de heer Heller dil schriftelijk kan bevestigen en of er ook een
onderzoek komt voor de buurgemeenten.
De heer Heller geeft aan dal het primair om de gemeente Zijpe gaat. Hij wil op korle
termijn dit onderzoek. Naast het onderzoek naar duurzame bestuurskracht, zal ook
bekeken worden wat het betekent voor de buurtgemeenten en de regio als geheel als er
niet gefuseerd wordt.
De heer ~·vraagt wie het bureau bepaalt die het onderzoek uitvoert.
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De heer Heller geeft aan dat de gemeente Zijpe met voorstellen kan komen, maar wel op

korte termijn.

De voorzitter concludeert dat de heer Heller schriftelijk het voorstel zal uitwerken. Tijdens
de raad vergadering van 8 december zal de raad een besluit nemen hierover. In dit besluit
zijn dan onderzoeksbureau en tijdspad bekend.

Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering.
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De heer M. Kant (Harenkarspel in lJeweging)

c.c.

1. Opening en vaststelling agenda
De voorziller opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De (plv.)
fractievoorzitters nemen deel aan dit overleg. De heren Heller en Coerts zijn namens GS
aanwezig. De gemeente Harenkarspel heeft gekozen vaar een besloten overleg.
De agenda is opgesteld door de provincie en wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Toelichting op besluit van GS en uitleg van het proces
De heer Heller geeft een korte toelichting. Dit is een formeel Arhi-overleg waarvan een
verslag gemaakt wordt dat ter &oedkeuring aan de gemeente Harenkarspel zal word er;
toegestuurd.
De gemeente Zijpe heeft een referendum gehouden (de uitslag is bekend) waaraan de raad
zijn conclusies heeft verbonden. Vervolgens hebben Harenkarspel en Schagen
Gedeputeerde Staten gevraagd om de knoop door te hakken. GS heeft geen
overeenstemming tussen de standpunten van Zijpe enerzijds en Van Schagen en
Harenkarspel anderzijds gevonden en is een Arhi-procedure gestart. Dit hoeft niet per
definitie uit te monden in een opgelegde fllsie. Een zorgvuldige procedure is daarom
nodig.
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Het eerste punt dat aan de orde komt is het feit dat Harenkarspel net als Schagen geen heil
ziet in samenwerkingsverbanden en alleen een fusie met Schagen en ZIjpe als duurzame
oplossing ziet. Dit in tegenstelling tot Zijpe, die kiest voor vormen van samenwerking.
Dit standpunt geldt nog steeds voor Harenkarspel. en Harenkarspel en Schagen hebben
Zijpe ook meegedeeld dat dit hun standpunt blijft.
Dhr. Steltenpool geeft aan dat in het verleden het samenwerkingsverband in de regio is
opgezegd en waarom zou je daar dan nu weer voor kiezen? Mevrouw Domburg merkt op
dat het standpunt van Zijpe door het referendum is ingegeven. De heer Steltenpool vult
aan dat een groot deel van de bevolking en van de raad wel voor een fusie is. De heer
Heller geeft aan dat formeel gezien de provincie zich voor wat het draagvlak betreft richt
op de mening van de raad. Mevrouw Leijen merkt op dat na 3 maart 2010 de nieuwe raad
van Zijpe er mogelijk anders over kan denken. Dhr. Heller "ntwoordt dat Zijpe ook heeft
aangegeven dat zij het proces wel even zouden willen laten rusten. Dit heeft echter weer
consequenties voor de andere gemeenten.
3. Standpunt gemeente Harenkarspel
De heer Heller vraagt waarom l-'Iarenk"rspel vindt dat versterking van de bestuurskraCht
noodzakelijk is.
Mevrouw Leijen geeft "an d,,! de organisatie op de verschillende beleidsterreinen he~l
kwetsba"r is. Dit heeft te maken met een aantal eenmansfuncties en de continuïteit van het
werk. Mevrouw Rooljes vertelt dat het ook moeilijk is om met de andere wethouders uit
de Kop af te stemmen over bijvoorbeeld de Wmo. Er blijkt toch steeds sprake te zijn van
een eigen invulling, en het is moeilijk om tot een eensluidend standpunt te komen.
De heer De Ruiter wil liever niet wachten tot dit soort problemen in de toekomst een grote
omvang krijgen. De heer Brommet merkt op dat de sociale diensten al samenwerken
omdat de gemeenten te klein zijn om het hele pakket uit te kunnen voeren wat door de
nieuwe bijstandswet wordt vereist (re-integratie). De arbeidsmarkt houdt niet op bij de
gemeentegrenzen. Ook worden er nu andere eisen aan de medewerkers gesteld. Als je als
gemeente eigen ambities hebt (bijvoorbeeld armoedebeleid) is de druk vaak groot om af te
stemmen met de andere gemeenten, wat ten koste gaat van de eigen slagvaardigheid en
politiek-lokale ambities. Dit geldt tevens voor de milieudienst. Hier heb je ook te maken
met de deskundigheid van de medewerkers, die soms binnen één gemeente niet
toerei kend is.
De heer Heller merkt op dat Zijpe aangeeft dat je dit soort zaken ook via
samenwerkingsverbanden kunt regelen. De heer Brommet antwoordt dat je in dat geval
toch de nabijheid vall'deskundige mensen in je eigen huis mist, zoals de beleidsadvisering.
Afstemmen is moeilijk omdat er soms maar één ambtenaar beschikbaar is, die meerdere
gemeenten op één lijn moet zien te krijgen.
Met de Omgevingsdiensten gaat er een stukje van de organisatie de deur uit, en dit zou
voor meer onderdelen kunnen gelden. Het is volgens dhr. Brommet niet wenselijk dat
straks een deel van de medewerkers elders zitten. Mevrouw Domburg merkt op dat een
dienst als de Milieudienst ook graag een eigen beleid wil voeren en eenzelfde pakket aan
diensten aan wil bi~den aan de diverse gemeenten. De gemeente mist dan. zelf de kennis
en expertise in huis en dat is jammer.
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Mevrouw Gaassens wijst op het gevaar dat bij vrijwillige samenwerking gemeenten ook
weer kunnen afhaken waardoor de organisaties weer krimpen. De heer Steltenpool ziet dit
al gebeuren als de oostelijke gemeenten los gaan. Voor wat betreft het rioleringsbeleid
willen Zijpe en Harenkarspel al samenwerken in het buitengebied omdat zij op dat terrein
beiden maar één medewerker hebben. Nu kunnen ze elkaar in geval van nood vervangen.
Hetzelfde geldt voor de automatisering, wat op elkaar zal worden afgestemd en waar
mensen elkaar ook moeten kunnen vervangen. De heer Francis verwijst hierbij tevens naar
het wegenonderhoud.
De heer Brommet vertelt dat Harenkarspel te maken heeft met een aantal behoorlijk grote
projecten. Daarvoor heeft men onvoldoende deskundigheid in eigen huis. Extern inhuren
kost ve,,1 geld. Een kleine gemeente heeft geen mogelijkheid on:' hogere salarissen te
bieden aan hooggekwalificeerde medewerkers en kan de kwaliteit daarom moeilijk binnen
krijgen en houden.
De heer Perton wijst ook op het Veiligheidsbureau dat door Zijpe, Schagen en Anna
Paulowna is opgestart. Dit werkt niet doelmatig. Als je één gemeente vormt zou dit beter
gaan. Mevrouw Leijen merkt op dat die extra bl'stuurlijke laag zal blijven. Bij de
Milieudienst bijvoorbeeld zal het overleg wel blijven bestaan. De heer Heller geeft aan dat
samenwerkingsverbanden inderdaad zullen blijven na een herindeling, maar het aantal
zal wel minder worden De heer Brommet vertelt dat de Milieudienst waarschijnlijk zal
opgaan in de Omgevingsdienst. De sociale dienst zal als de oostelijke gemeenten los gaan
niet in stand kunnen blijven, dus dan is een nieuwe constructie nodig. Voor het
Veiligheidsbureau geldt hetzelfde, dit is uit onmacht opgericht omdat men geen goede
mensen kon vinden. Harenkarspel is nu gevraagd om de plaats van Anna Paulowna hierin
over te nemen.

4. Regionale context
Dhr. Heller vraagt hoe Harenkarspel aankijkt tegen het regionale evenwicht en het
vermogen om zaken regionaal op te pakken wanneer men zelfstandig blijft, terwijl de
oostkant wel gaat fuseren.
De heer De Ruiter verwacht onbalans. Mevrouw Leijen merkt op dat de provincie zelf
graag drie gelijkwaardige gemeentes en een evenwichtig verdeelde regio wilde.
De heer Brommet geeft aan dat voor wat betreft de regionale agenda het moeilijk is om
iedereen op één lijn te krijgen. Het Gewest bestaat niet meer maar langs achterdeuren
probeert men nu toch weer veel als regio te regelen (bijvoorbeeld in het
portefeuillehouderoverleg). Dit moet vervolgens weer in alle colleges worden behandeld
watten koste gaat van de slagkrachtoen het tempo. De ene gemeente is groot en daar
•
kunnen dingen SOmS makkelijk worden geregeld, in andere, kleinere, gemeenten kan dat
veel moeilijker zijn. Voor wat betreft de varianten: de deu r voor Niedorp is wat
Harenkarspel betreft niet dicht maar men zal hierin niet actief lobbyen. Men respecteert de
raad van Niedorp die een ander besluit heeft genomen.
De heer Heller is hier blij mee want het zou lastig zijn als Niedorp zou aansluiten bij
Schagen en Harenkarspel, omdat dit tegenover Zijpe een ander beeld zou geven.
Harenkarspel heeft namelijk aangegeven Zijpe als fusiepartner nodig te hebben.
Bovendien zou het een restproblematiek opleveren (de regio is af, en Zijpe blijft over).
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Mevrouw Leijen vraagt welke scenario's mogelijk zijn als de fusie met Zijpe mislukt. Kan
Harenkarspel dan aanschuiven bij oost? De heer Heller wil hier niet van uit gaan. Als de
procedure netjes doorlopen wordt dan zou het goed moeten komen. Hij heeft Zijpe het
aanbod gedaan om een extern bestuurskrachtonderzoek te laten doen naar henzelf en ook
in de regionale context, waarbij tevens de nadelige gevolgen van een zelfstandig Zijpe
voor de regio worden bekeken. Harenkarspel is bereid om aan een 'light' variant van dit
onderzoek mee te doen, en als het meerwaarde heeft om in Harenkarspel en Schagen een
vergelijkbaar onderzoek te doen dan wil men ook graag meewerken.
De heer Heller wil uiterlijk 8 december een duidelijk antwoord op zijn aanbod aan Zijpe
hebben, en het onderzoek zal dan in een beperkt aantal maanden worden afgerond. Mocht
hieruit blijken dat zelfstandigheid geen onoverkomelijke problemen voor Zijpe,
Harenkarspel en Schagen zal opleveren, dan zal GS de provinciale Arhi-procedure staken.
Mocht echter blijken dat er een andere uitkomst is dan verwacht hij wel van Zijpe dat men
het standpunt zal heroverwegen.
Als het onderzoek is afgerond dan zijn de verkiezingen dus al geweest. In theorie zouden
de nieuwe raden dan een andere meQing kunnen hebben. Dat is een gegeven waar men nu
even niets mee kan doen. Als Zijpe zich blijft verzetten zal een fusie per 1 januari 2012
moeilijk worden, als Zijpe meewerkt dan zou het waarschijnlijk wel lukken om tijdig het l'
Arhi-besluit te nemen, vervolgens<le ronde die daarbij hoort, en dan het 2' Arhi-besluit.•
Dan hoeft het niet naar PS, en kan GS het zelf afhandelen en snel doorsturen naar BZK.
Harenkarspel hoeft nu voorlopig even niets te doen, behalve de contacten en gesprekken
met de collega-fracties van Zijpe vooral te blijven houden. Verder kan men niets doen (ook'
niet richting Schagen), er moet worden gewacht op Zijpe. Het is een periode van
onzekerheid, ook voor de medewerkers. Maar zorgvuldigheid is geboden.
Dan wordt nog gesproken over mogelijke grenscorrecties, bijvoorbeeld Zijdewind en 't
Veld bij Harenkarspel voegen of andere kleine aanpassingen. De provincie heeft feitelijk
geen basis voor grenscorrecties, maar logische grenscorrecties ku nnen snel geregeld
worden als die wensen er liggen. Harenkarspel zal dit zelf niet entameren maar is wel
bereid om hieraan mee te werken.
5. Afspraken over vervolg
Harenkarspel kan over het hierboven besprokene een persbericht doen uitgaan indien
men dat wenst. Wat de heer Heller betreft is er niets geheim aan deze bespreking.
De gemeente kan in dit persbericht eventueel nogmaals zijn standpunt kenbaar maken.
Afgesproken wordt om dit af te stemmen met de heer Heller.
Vervolg procedure: gespre"k dhr. Heller met Schagen, mogelijk dan het
bestuurskrachtonderzoek in Zijpe (met deelname van Schagen en Harenkarspel), hierna
het standpunt van GS, dan komt de 2' ronde tegen het zomerreces, Ambtelijk overleg over
de voortgang (ook van het onderzoek) is natuurlijk altijd mogelijk.
Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering.
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Opening en vaststelling agenda

De heer Voogd opent de vergadering en heel de aanwezigen welkom. Hij geeft het
woord aan de heer Heller.
De agenda is opgesteld door de provincie en wordt ongewijzigd vastgesteld.
2.

•

Toelichting op besluit van CS en uitleg van het proces.

De heer Heller geeft een korte toelichting. Er zal een formeel verslag gemaakt
worden van deze bijeenkomst, wat ter goed keu ring wordt voorgelegd. De drie
gemeenten, Harenkarspel. Zijpe en Schagen hadden het voornemen om
gezamenlijk te fuseren. Echter, na referendum heeft gemeente Zijpe een ander
standpunt ingenomen. Zijpe wil intensief samenwerken om de bestuurskracht te
verbeteren. Voor de twee andere gemeentel' biedt dit niet voldoende soelaas, zij
houden vast aan een fusie. Dit dilemma is bij CS neergelegd. CS heeft nu met de
gemeentebesturen overleg. op basis van dit overleg neemt zij een voorlopig
standpunt in. Daarna volgt wederom overleg met de gemeenten inzake dit
voorlopige standpunt. Uiteindelijk zal Provinciale Staten een besluit nemen,
gevolgd door Binnenlandse Zaken.
De heer Heller vraagt de fracties nu om een toelichting waarom een fusie
noodzakelijk is voor de gemeente Schagc!1.

...

Pagina 2
3.

Standpunt gemeente Zijpe

De heer Hemmes geeft aan dat er ten tijde van het SETA traject al onderkend was
dat men bestuurskracht tekort komt. Destijds is om duidelijke redenen SETA
doorbroken door gemeente Schagen. In de nieuwe situatie werd als snel gedacht
aan herindeling of fuseren. Men is lange tijd bezig geweest met het afwegen van de
voor- en nadelen van een fusie. Maar de conclusie is dat men voor een herindeling
gaat. Een fusie met Harenkarspel en Zijpe geeft voldoende bestuurskracht, aldus
de fractie. Een fusie alleen met Harenkarspel is niet voldoende.
De heer Wiskerke heeft SETA gezien als proces met mogelijke opstart naar een

fusie. Zo was er tijd om te wennen aan elkaar, helaas is dit niet gelukt. Na het
misllJkken van SETA heeft beraad plaatsgevonden. Hieruit1s te concluderen dat
een fusie noodzakelijk is. De belangrijkste reden voor geen
samenwerkingsverbanden is dat de raad, als volksvertegenwoordiging, nog verder
van de burgers af zou komen te staan. Er komen dan veel gemeenschappelijke
regelingen, waar weinig directe inbreng meer is. Wat betreft het ambtenaren
apparaat, zijn er nu veel eenpitters. Dit geeft een groot risico bij vakantie of ziekte,
het werk blijft dan liggen en dit gaat ten koste van de dienstverlening aan de
burgers. Een groot voordeel van de fusie is dat dit soort zaken beter georganiseerd
kunnen worden en het ambtenarenappal'8at kan ontwikkelen. Verder kan er met
een fusie ruimer gedacht worden dan alleen aan de eigen stad. Denk aan
woningbouw, bedrijven terreinen. Wanneer de gemeente groter wordt kan zij beter
tegenwicht bieden aan buurgemeenten. Het is jammer dat Zijpe voor een
referendum heeft gekozen, maar dit wordt gerespecteerd. In verhouding tot de
Oostvariant en Den Helder heeft het geen zin om enkel met gemeente
Harenkarspel te fuseren. De fractie blijft inzetten op een fusie, niet op
samenwerking.
Mevrouw Meermans geeft aan dat de fractie tegen SETA is geweest. Reden
hiervoor is o.a. welke prioriteitstelling wordt gehanteerd, oftewel welke gemeente
gaat voor. Verder wordt de volksvertegenwoordiging te veel op afstand gezet door
samenwerkingsverbanden. De fractie kiest voor een fusie met minimaal drie
partners. De gemeente wordt geconfronteerd met veel zaken die het Rijk bij de
gemeenten neerlegt. Er is meer te bereiken wanneer een grote gemeente veel van
deze taken samen uitvoert, ambtenaren kunnen zich dan ook specialiseren. Tevens
ontstaat er een beter draagvlak in de regio.
De heer Riteco geeft aan dat er inderdaad iets moet gebeuren. Er komen veel zaken
op de kleine gemeente af die niet'goed uit te voeren zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan de Wmo. De SP-fractie vindt het jammer dat er geen onderzoek is uitgevoerd
naar de beste oplossing. De heer Schoof heeft een rapport opgesteld over de
herindeling. In eerste instantie zou de regiovisie hierbij betrokken worden. Dit is
echter omwille van de tijd niet gebeurd. Wat echt nodig is, is onduidelijk. Zij is niet
tegen een fusie, maar voor de beste oplossing. Gemeente Schagen doet het nu goed.
Zij kan alle taken aan en staat er financieel goed voor. Tevens zou de fractie graag
een referendum zien in Schagen, zodat de burgers gehoord worden.
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De heer Westerink spreekt namens het college. Hij geeft aan dat op de korte termijn
Schagen er goed voor staat. Echter, bij een fusie kost het ongeveer drie tot vijf jaar
om weer op hetzelfde niveau terug te komen. Daarom is het beter te fuseren
wanneer een gemeente er goed voor staat, zoals Schagen. Ooit is er gestart met
SETA in deze situatie is echter samenwerking geen optie meer. Zeker niet wanneer
de Ooslvariant doorgaat. Het is jammer dat Zijpe niet mee kan doen in een fusie.
Aangezien men niet wij stapelen, is een fusie alleen met Harenkarspel geen optie.
Tevens geeft de heer Westerink nog enige voorbeelden waarom de fusie
noodzakelijk is. De belangrijkste reden is de kwetsbaarheid van het
ambtenarenapparaat. Veel sleutelfuncties zijn onderling niet uitwisselbaar.
Voorbeeld hiervan is de stedenbouwkundige. Wanneer deze persoon ziek is, ligt
het werk stil. Somniige functies zijn niet in te vullen, omdat de gemeente·tE! klein is.
Denk aan een inkoopfunctie. Dit zou bij een fusie wel mogelijk zijn. Iedere
gemeente besteedt nu veel projecten uit. Dit kost veel geld en de kennis wordt niet
vastgehouden.
De heer Heddes vult aan dat er goede mensen worden opgeleid, maar snel
wee"r overstappen naar een grotere buurgemeente, daar er &ij die buurgemeente
een beter salarishuis is.
De heer Heller vat samen dat de meerderheid heeft aangegeven dat samenwerking
alleen onvoldoende oplost. Er zijn voldoende redenen aangegeven waarom de
bestuurskracht vergroot dient te worden. Tevens is er aangegeven dat een fusie
alleen met Harenkarspel voor onvoldoende schaalvergroting zorgt.
De heer Heller wil graag van de fracties weten hoc zij tegen de regio als geheel
aankijken.

4.

Regionale context

De heer Hemmes geeft aan dat er betere kansen liggen regionaal. Het is beter te
centraliseren, zodat er bijvoorbeeld grotere industrieterreinen komen die goed
bereikbaar zijn. Nu heeft iedere plaats een eigen industrieterrein. Het
voorzieningen nÎvcilu in Schngen is met nloeite overeind te houden. Wanneer er
breder regionaal gebruik van gemaakt wordt, kunnen de lasten ook breder
verspreidt worden. Een grotere gemeente staat steviger in de schoenen. En heeft
alleen maar voordelen.
De heer Wiskerke sluit zich hierbij aan. Een praktisch punt is openbaar vervoer. Als
stad is dit een moeilijk onderwerp, als regio niet.·Te denken valt ook aan het Jeugd
en Alcohol beleid. Wanneer de sluitingstijden als regio gezamenlijk gesteld
worden, heeft dit meer kans dan Schagen alleen.
De heer Wiskerke gaat in op de opmerkingen van de sr. Op dit moment is er een
goed financieel beleid en reserve, maar dat is tijdelijk. Het gemeentefonds wordt
over 2 jaar gekort door het Rijk en er zijn een aantal grote projecten die veel geld
kosten. Over de regionale visie is uitgebreid gesproken. Hierover is besloten,
gezien de hoeveelheid werk die cr al ligt bij de gemeenten. dit niet uit te voeren op
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dat moment. Wat betreft het betrekken van burgers, geeft de heer Wiskerke aan dat
er een aantal informatie avonden hieromtrent zijn geweest die goed zijn bezocht.
Mevrouw Meermans geeft als voorbeelden ook de bedrijventerreinen aan en de
wegen. Verder sluit zij zich aan bij de vorige sprekers.
De heer Riteco blijft op het standpunt dat de fractie graag een onderzoek ziet wat
de beste oplossing is voor de gemeente Schagen. Wat betreft de informatie avonden
voor de bu rgers, geeft de fractie aan dat dit eenrichtingsverkeer was. De begroting
is nu goed. In de toekomst ontvangt de gemeente minder geld. De vraag is dan of
er een fusie moet komen over twee of drie jaar, of dat dit door middel van
samenwerken opgelost kan worden.

.

.

De heer Westerink geeft aan dat zolang Schagen bestaat, Schagen een centrum
functie heeft. Mensen uit de naaste omgeving gaan wekelijks of dagelijks naar
Schagen. De inwoners van Harenkarspel. Zijpe en Schagen zijn gericht op Schagen.
Er is geen onderlinge concurrentie. Het buitengebied heeft veel andere sterke
punten. De recreatie wordt zo goed mogelijk afgestemd. Toch kan het gehele
gebied nog beter benut worden. Opschaling betekent ook investeren in de top van
de ambtelijke organisatie. Projecten kunnen gestalte gegeven worden, er is
capaciteit voor nod ig. In Schagen is meer vergrijzing dan op het platteland.
Schagen wil dit op een goede manier opvangen. In die zin is het goed dat er
verjonging is in de omgeving. Zo ontstaat regionaal een evenwichtige
bevolkingsopbouw. Voor de nieuwe gemeente zal het voorzieningenniveau van
Schagen een meerwaarde moeten zijn. De midáenstand moet niet te veel groeien en
er moet geïnvesteerd worden in de omgeving. Tevens zou er dan beter openbaar
vervoer geregeld kunnen worden naar Schagen vanuit de buurgemeenten.
De heer Nijboer merkt op dat Schagen winkels, horeca en scholen heeft, niet alleen
voor Schagen, maar ook voor de omgeving.
De heer Heller vraagt of er nog aanvullingen zijn.
De heer Hemmes geeft aan dat ook een belangrijk punt het verbeteren van de
infrastructuur is. Denk bijvoorbeeld aan glasvezelkabel. Een grotere gemeente heeft
meer kansen op een betere infrastructuur. Hierdoor wordt de kenniseconomie
uitgebreid. De werkgelegenheid in de Noord kop is nog steeds een moeilijk verhaal.
Mevouw Meermans geeft aan dat de gemeenten in de Noordkop in feite erg
afhankelijk zijn van elkaar.
De heer Riteco respecteert het referendum van Zijpe. Het is onbehoorlijk in dit
kader wanneer de andere gemeenten zeggen dat Zijpe toch mee moet doen met de
fusie.
De heer Heller geeft aan dat hij de raad van Zijpe heeft aangeboden en onderzoek
te starten naar de bestuurskracht aldaar. Met de randvoorwaarden dat dit
onderzoek snel opgestart en afgerond wordt. Specifiek wordt hier de
bestuurskracht van Zijpe onderzocht en de regio eromheen. Ook de consequenties
van het niet fuseren met Zijpe voor Harenkarspel en Schagen worden bekeken.
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De heer Westerink geeft aan dat hij op het verkeerde been is gezet door het
persbericht van Harenkarspel. Hierin staat dat er een onderzoek zal plaatsvinden
naar bestuurskracht als Harenkarpsel en Schagen samen fuseren.
De heer Heller geeft aan dat dit niet zo is afgesproken.
De heer Wiskerke deelt mee dat Zijpe een flink aantal zaken heeft uitbesteed, ook
op sociaal gebied. Wordt dit meegenomen in het onderzoek?
De heer Heller antwoordt dat er in principe ruimte is voor samenwerkingsvormen.
Maar er zijn ook grenzen aan verbonden. Wanneer de uitkomst van het onderzoek
geen nadelige gevolgen oplevert voor de gemeente Zijpe en de regio, zal het traject
stoppen. Wanneer de uitkomst an.ders is, zal de gemeente Zijpe hier serieus mee
omgaan.
De heer Westerink vult aan dat wanneer de Oostvariant van start gaat, een aantal
samenwerkingsverbanden stopt. Dit zou in hel onderzoek meegenomen moeten
worden.
De heer Heller ge~ft aan dat dit meegenomen wordt.
De heer Nijboer zegl dat het lastig is te sturen op de trajecten die uitbesteedt
worden. De sturingsmogelijkheden voor raad en college zijn veel minder, dan
wanneer men het in eigen beheer doet.
•
De heer Heller deelt mee dat drie bureaus offertes uitbrengen. Deze offertes
worden voorgell/gd aan de raad, zodat hij een keuze kan maken.
De heer Westerink maakt de opmerking dat er uiteraard volledig meegewerkt
wordt aan het onderzoek, maar dat Schagen in een cruciale fase van een
reorganisatie zit. De ambtelijke capaciteit is beperkt.
De heer Heller dankt voor het signaal en er zal een praktisch werkbare oplossing
gevonden moeten worden.

De vergadering wordt gesloten.
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Geacht college,
In zijn vergadering van 27 april 2010 heeft de raad van de gemeente Zijpe zich uitgesproken over het
'Eindrapport bestuurskrachtonderzoek gêmeente Zijpe en regio', zoals dat op 24 februari 201 0 door
organisalieaOviesbureau Berenschol is gepresenteerd.
Een afschrift van hel betreffende raadsvoorstel en -besluit is aan deze brief toegevoegd.
Zoals u uit het besluit kunt opmaken, Is de meerdemeid van de raad van mening dat de in het eindrapport
opgenomen conclusies niet worden geschraegd door de feiten en overwegingen die daaraen ten grondslag
zijn gelegd. Voor een onderbouwing daarvan verwiiZen wij naar de notitie. zoels die door de
gemeentesecretaris, namens de ambtellike organisatie, aan ons Is aangeboden. Deze notitie, 'Schaakmat',
is eveneens aan deze brief toegevoegd.
Op grond van het bovenstaande adviseren wij uw college om bij uw besluitvorming over het Ingezette
ARHI-traject hel rapport Besluurskrachlonderzoek gemeente Zijpe en regio bullen beschouwing Ie lalen.

Hoogachte
Oe gemeen

~
d
,

I

, griffier.•

De raad van de gemeente Zijpe; Nr.
Gelet op het voorstel van de voorzitter van de raad d.d. 20 april 2010
GeJet op de desbetreffende wettelijke bepalingen;
Gelet op de uitkomsten van hel op 4 juni 2009 gehouden raadplegend referendum;
Overwegende dat de In het rapport Bestuurskrachtonderzoek gemeente ZI/pe e.o. opgenomen conclusies
niet kunnen worden gedragen door de bevindingen zoals deze In het betreffende rapport ziJn opgenomen;
Overwegende dal de steller van het rapport, organisatieadviesbureau Berenschot, afgeZien heelt van een
inhoudelijke reactie op de door zowel de raadsfracUes als da ambtelijke organisaUe Ingabrachte Op- en
aanmerkingen ten aanzien van het rapport;
besluit:

1.

Dal de In het eindrapport Bestuurskrachtonderzoek gemeenla Zijpe e.o. opgenomen conclusies
door de gebrekkige onderbouwing onvoldoende aanknopingspunten bieden om la komen tot een
hattMltWeglng ten aanzien van hat op 30 Juni 2009 genomen mgefdarheldsbasluit qoor de ralld om
niet In ta stemmen met een fusie met da gemeanten Schagen en Harenkanlpel;
2. Het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland te adviseren om bij haar beslultvomnlng
OIIer het Ingezetta AR Hl-traject het rapport Bestuurskrachtonderzoek gemeante Zijpe e.o., om
redenen van het ontl?reken van de vereiste kwalheit, bulten beschouwing te laten.
Schegerbrug, 27 april 2010,
De raad voornoemd,

'\,

, voorzitter.

• gr1lller•

•

•

Schagerbrug, 20 april 2010
Aan de raad van de gemeente Zijpe.

Raadsvargadering d.d.

27 april 2010

Agendapunt
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Onderwerp

Eindrapport Bestuurskrachtonderzoek gemeente Zijpe en regio

Voorstel:
Voorgesteld wordt aan de hand van het eindrapport van Berenschot, de ambtelijke notitie
"Schaakmat?" en de bijeenkomst met gedeputeerde Heller op 19 april 2010, een standpunt In te nemen met
betrekking tot de conclusies en aanbevelingen zoals deze venneld staan in hoofdstuk 6 van het eindrapport.

Inleiding:
Op basis van een met gedeputeerde B. Hellar gemaakte afspraak heeft in de periode eind december 2009
tot medio lebruari 2010 een bastuurskrachtonderzoek plaatsgevonden door organisatieadviesbureau
Beranschot. De aanpak van het onderzoek en de onderzoeksvragen zl]n door uw raad op 8 december 2009
akkoord bevonden. De opdrachl voor het onderzoek ia verstrekt door de provincie Noord-Holland.
Op 24 lebrulirl 2010 Is het eindrapport door Berenschot gepresenteerd àan de raden. de colleges, de
managementteams en de ondernemingsraden van de gemeenten ZIJpe, Schagen en Harenkarspel.
Mede vanwege de raadsver1<iezingen op 4 maart 2010 Is besloten om de inhoudelijke behandeling van hel
rapport uit te slellen tot de raadsvergadering v.an 27 april 2010.
'.
Op 19 april 2010 heeft op verzaak van gedeputeerde Heller een overleg meI uw raad plaatsgevonden met
betrekking tot het eindrapport.
Wat willen we bereiken?
Met het bestuurskrachtonderzoek wordt beoogd een beeld te schetsen van de bestuurskracht van de
gemeente Zijpe op de korte, de middellange en de lange termijn. De uitkomsten worden betrokken bil de
besluitvorming Over het al dan niet doorzetten van de door gedeputeerde staten van Noord-Holland
ingezette Arhi-procedure om te komen lot een fusie tussen de gemeenten Zijpe. Schagen en Harenkarspel.
Wat gaan we dSBntOOr doen?
Afgesproken is dat het eindrapport van Berenschot zonder tussenkomst van het college van burgemeester
en wethouders, rechtstreeks aan de raad zal worden voorgelegd.
Aangezien een collegeadvies terzake derhalve ontbreekt, is door de gemeentesecratarls aan hel college
verzocht om namens de ambtelijke organisatie een reactla In te mogen dienen op het eindrapport van
Berenschot. Deze notitie ("Schaakmat?") treft u als bijlage aan.
Op 1 april 201 0 Is door de frac~es van BK\I, PvdA en WD een aantai vragen ingediend, welke voor
beantwoording aan Berenschot ziJn toegezonden. BIJ brief van 14 april 2010 heelt Berenschot een antwoord
op deze vragen toegezonden.
Op 19 april 2010 heeft Berenschot een nadere mondelinge toelichting gegeven op de gestelde vragen an
heeft gedeputeerde Heller aangegeven dat hl) geen redenen heeft om te twijfelen aan de kwaliteit vàn het
eindrapport. Voorts gal hij aan dat de conclusies van het rapporl voor hem geen aanleiding geven om een
ander standpunt In te nemen ten aanzien van zijn eerder geuite wens om te komen tot een fusie van de
gemeenten Zijpe, Schagen en Harenkarspel.
Op basis van het eindrapport ven Berenschot. de beantwoording van de gestelde vragen, het overleg met
gedeputeerde Heller op 19 april 2010 en de ambtelijke notitie 'Schaakmat?" wordl uw raad verzocht een
standpunt In te nemen met betrekkIng tot het al dan niet onderschrllven van de conclusies en aanbe~e'\ngen
zoals deze in hoofdstul< 6 van het eindrapport zIJn opgenomen.

•

Wat gaat het kosten?
n.v.t.
Communicatie.
Het standpunt van de raad wordt medegedeeld aan de gemeentebesluran van Schagen en Harenkarspel en
het college van gedeputeerde slaten van Noord-Holland. De pers zal worden geïl'1formeerd middels een
persbericht.
Het personeel zei worden geinformeerd vla de gemeentesecretaris.

Hoogachtend,

De voorzitter van de raad van de gemeenta Zijpe
Mevr. M.G. Dekker. burgemeester

Starrer:
BIJlegen:
BIJgevoegd:
- concept raadsbeslUIt
- ambtelijke notitIe "Sálaakmat?"

Ter Inzage:
- Eindrapport Beranschot: "Als het schaakbord verandert. verandert ook het spe'".
• Reactie op vragan raadsfracties en notitie "Schaakmat?" van Beranschol dd. 14 april 2010.
- Memo van gemeentesecretaris Inzake reactie Berenschot van14 april 2010.

BIJLAGE VIII

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Postbus 3007
2001 DA HAARLEM

uw kenmerk

ons kenmerk
behandeld door
GRIFFIERJ2010/2930

datum
21 april 2010

VEf@NDEN 26 APR ZDlO
onderwerp
EIndrappon bestuurskrachlonderzoek gemeente Zijp<; en regio

Geacht College,
Naar aanleiding van uw brief van 17 maan 2010 delen wij u het volgende mede.
Hel eindrappor1 bestuurskrachtonderzoek gemeente Zijpe en regio, waaraan wij
van hane hebben meegewerkt, biedt een goede basis om verder Ie praten over de
toekomst van Harenkarspel,Schagen en Zijpe. Uw college heeft uitgesproken dat
nu ook het moment is aangebroken om woorden in daden om te zetten en via een
zorgvuldig ingericht herindelingproces over enkele jaren tot een nieuwe robuuste
en bestuurskrachtige gemeente te komen.
Wij willen vooruit kijken en ons aanpassen aan veranderende omstandigheden.
Er komen bezuinigingen aan, gemeenten krijgen steeds meer taken en de maatschapp;j
stelt steeds hogere eisen aan de kwaliteit van dienstver1ening van gemeenten en andere
rollen die wij als lokale eerste overheid moeten vervullen.
Daarbij is hel echter noodzakelijk dat zo spoedig mogelijk een nieuw evenwicht in de
regio Kop van Noord-Holland ontstaat. Het kan overigens niet zo zijn dat het individuele
belang van een gemeente prevaleer1 boven de andere in het geding zijnde en na te streven
doelen van de andere gemeenten. Ook de regio Kop van Noord-Holland zal er profijt van
hebben dat over enkele jaren in een samenwerking van grotere (regio) gemeenten
doellreffender en doelmatiger gewerkt kan worden aan het oplossen van problemen in de
regio.
Gezien het voorgaande blijven wij een fervent voorstander van een fusie van Harenkarspel,
Schagen en Zijpe om zo spoedig mogelijk een nieuwe krachtige gemeente maar tenminste
per 1 januari 2013 te vormen en verzoeken u daarvoor een herindelingonlwerp vast te
stellen.
•
Hoogachtend,
. Raad van Harenkarspel,

--~ .. :~

R~'~r MUlder. _ .
. ''''::::''

J

de voorzilter,
I

j..:,

·r./'

E.J. Brommei
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Aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Postbus 3007
2001 DA HAARLEM

(Ö224)2 I0506
EJndrapport besluur.;krachlonderzoek gemeente Zijpe en regio
Comxp< bcsluitm/ijst raadsvcrgadering 27 '1'012010

VERZONDEN I 7 MEI 2010

Geacht college,

Gemeentehuis
1.JWI 19
I 741 EA Schagcn
lcl: 022.·210400
rax: 0224-2104 55

adres:
POSlbus 8
t 740 AA Schagen

COn".

www.sel.lagcn.nl

e·mail:
postbus8@sehagcn.nl

BclalingclI via
B.N.O. op rek.nt.
28.50.07.467 of
poslrck. 68366
l.g. Y, oomplabe'le
der Gemeente
Schagen

Naar aanleiding van uw brief van 17(J I) maar12010 delen wij.u het volgende mede.
Hel eindrapport bestuUfskrachtonderzoek gemeente Zijpe en regio, waaraan wij van
harte hebben meegewerkt, biedt een goede basis om verder Ie pralen over de toekomst
yan S<:hagen, Harenkar>pel en Zijpe. Uw college heeft uitg,:sproken dal nu ook het
moment is aangebroken om woorden in daden om te zetten en via een zorgvuldig
ingericht herindelingsproces over enkele jaren tot een nieuwe robuuste - en
bestuurskrachtige gemeente te komen.
Wij willen vooruit kijken en ons aanpassen aan veranderende omstandigheden.
Er komen bezuinigingen aan, gemeenten krijgen steeds meer taken en de maatschappij
slelt steeds hogere eisen aan de kwaliteil van dienstverlening van gemeenten en andere
rollen die wij als lokale eerste overheid moeten vervullen.
Daarbij Îs het echter noodzakelijk dat zo spoedig mogelijk een nieuw evenwicht in de
regio Kop van Noord-Holland ontstaat. Het kan overigens niet zo zijn dat het
individuele belang van één gemeenIe prevaleert boven de andere in hel geding zijnde
en na te streven doelen van de andere gemeenten. Ook de regio Kop van Noord
Holland zal er profijt van hebben dat over enkele jaren in een samenwerking van
grotere (regio) gemeenten doeltreffender en doelmatiger gewerkt kan worden aan het
oplossen van problemen in de regio.
Gezien het voorgaande blijven wij een fervent voorstander van een fusie van
Harenkarspel, Schagen en Zijpe om zo spoedig mogelijk een nieuwe krachtige
gemeente maar tenminste per I januari 2013 te vannen en verzoeken u daarvoor een
herindelingsonIwerp v"l~î en.
Hoogachtend, / /
De raad van dy-gemeente chagen,
De griffier /

De voorzitter,

,'
. Weslerink)

Blj be::llltwoording uRNln en kenrJt('rk van deLe bridvcrmt:lden.

Pagina I
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•
De voorzin« benoemt de heren R.A.J. Takes en J. Wiskerke lOl leden van de
stemcommissie. Hij verzoekt de madsleden één naam op hel stembriefje te vermelden.
Tnootaal worden 15 stemmen uitgebracht, waarvan één blanco. Op mevrouw Meermans
Melein worden 14 geldige stemmen uitgebracht. Hiermee is zij benoemd tOt voorzitter van
de commissie SameDlevingszaken
Op verzoek van de YYl:l. wordt (plaalsvervangend) corrnnissielid Algemene zaken en
middelen de heer W.M. van de Sande vervangen door (commis.ielid) de heer N. Braak.
De voorzitter stelt vast dat er verder geen wijzigingen in de samenstelling van de
raadscommissies worden aangebracht en concludeert vervo1gens dal de!l!l!!l de
gewijzigde samenstelling van de raadscommissies bij acclamatie vaststelt.
Hamerstuk
11. Voorstel Wake nieuwe samenwerking progratnmar'llden uilZendgebied Ziggo.
De !!!lId besluit zonder discussie en zonder slemming conform bet voorstel.
Bespreekslu kken
L2. Voorstel om hel eindrapport beslUurskrachlollderzoek yoo. kennisgeving aan te nemen en
gezamenlijk met de gemeente Harenkarspel te rllllgeren naar de provincie Noord-Holland.
Voor wat betreft de gezamenlijke reactie met de gemeente Harenlcarspel richting de
provincie, dienen de fractie. van de PvdA en hel CDA respectievelijk de volgende
amendementen in op de (laatste zin van de) concepttek;t van de briefaan Gedeputeerde
Staten:
Amendement van de PvdA:
"De voorgestelde passage aan hel einde de conceptbrief met de tekst "Defraclies I'Qn SP
en Duur:aam &hagen '91 lalen aall/ekenen dal hrm voorkeur ligl bij (intensief)
samenwerken mei blmrgemeenlen enlofherindeling mei maatwerk (d. i. gemeenschappen
die een band mei e/koar hebben samen voegen). " geheel te schrappen."
Toelichting: Het gaat erom wat de mad beslist; of er een minderheid was doet er niet toe.
Amendement van het CDA:
"Bij de genoemde passage in te voegen na " .... en Duurzaam Schagen '93" "(4 van de J 7
:;:elcls) ".
Toelichting: Hiennee wordt de stemverltouding in de mad duidelijk gemaakt.

•

Hierop brengt de voorzitter het meest verstrekkende amendement als eerste in stemming,
zijnde het amendement van de PvdA (schmppen van de voetnoot/passage). Met zeven
stemmen tegen en acht stemmen voor wordt het amendement lllIIlgenomen. Tegen
stemmen de beren Wiskerke, Riteco, Bas en Verhoef, en de dames Bredewold, Kaltren
Berlinski. Vanwege aanname van dit amendement koml het amendement van de CDA
automatisch te vervallen.
•
Op voorstel van de voorzitter wordt de besluitenlijst met de brief aan de provincie als
bijlage meegez.onden.
De voorzitter concludeert vervolgens dat de raad bet eindrapport voor kennisgeving
aanneemt, met de aantekening van Duurzaam Schagen dat de fractie het rapport niet
onderschrijft. De geamendeerde conceptbrief wordt vastgesteld.
Besluitenlij,t rnod"'''''gadc:ing 27 opril 2010
NoS niel YlistStstcld

Pagina 7 Vo'In 8

BIJLAGE X

Bijlage X
Overzicht zienswijzen
Doemannummer
en datum

Naam

Gemeente

T)'pe leksl

Slrekking

Anna
Paulowna,
Niedorp,
Wieringen,

Individuele
tekst

Voor HSZ. want HSZ
is in overeenstemming
met visie Schoof

Collectieve
lekst

Tegen HSZ, Niedorp
bel rekken, Niedorpers
zijn tegen Hollands
Kroon, breed
draagvlak voor I1SZN
Tegen HSZ,
Niedorpers zijn tegen
Hollands Kroon,
Niedorp is geri~hl op
Schagen, zie
overwinning LADA en
GL
Tegen HSZ'

binnen~ekoRlen

I.

2010/55722
17-9-2010

2

2010/55660
17-9-2010

Niedorp

2010/55973
20-9-2010

Niedorp

Indiv. lekst

Niedorp

Collectieve
teksl
(Deels)
Individuele
lekst

,

Wieringcnnecr

3.

.

.
4.

S.

2010/56291
21-9-2010
2010/56236
21-9-2010

Niedorp

.

-

6.
7.

8.

2010/56284
21-9-2010
2010/56287
21-9-20 I0

;

Niedorp

2010/56290
21-9-2010

•

9.
10.

20 I0/56530
22-9-2010
2010/56477
22-9-2010

Niedorp

Colleet ieve
lekst
Collectieve
teksl met
kleine
aanvulling

Niedorp

Colleclieve
tekst met
kleine
aanvulling

Niedorp

Collectieve
tekst
Indi vidllele
tekst

-

Niedorp

Tegen HSl,
Niedorpers voor fusie
met I1&S, veel
zienswijzen legen
Hollands Kroon,
Niedorp is gericht op
Schagen
Tegen HSl
Tegen HSZ. Niedorp
betrekken. Niedorpers
zijn tegen Hollands
Kroon, breed
draagvlak voor HSZN,
Niedorp groot
agrarisch potemieel
Tegen HSl. Niedorp
betrekken, Niedorpers
zijn tegen Hollands
Kroon, breed
draagvlak voor HSZN.
Niedorp.grool
agrarisch potentieel
Tegen HSl
Tegen HSZ, Niedorp
betrekken bij
Harenkarspel en
Schagen (en eventueel

11.

2010/56474
22-9-2010

Niedorp

Individuele
tekst

12.

2010/56747
23-9-20 I0

Den Haag

Individuele
tekst

13.

2010/56751
23-9-2010
2010/57401
27-9-2010
2010/57399
27-9-2010
2010/57316
27-9-2010
2010/57323
27-9-20\0
2010/57369
27-9-20 I0
2010/57627
28-9-2010
2010/57641 •
28-9-2010
2010/57812
28-9-2010
2010/57810
28-9-20 I0
2010/57624
28-9-2010
2010/57644
28-9-2010
2010/57632
28-9-2010
2010/57640
28-9-2010

14.
15.
16.
17.
18
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

.

' Niedorp

"".

Niedorp

.

Niedorp
Niedorp
Niedorp

.

Niedorp
Niedorp
Niedorp
,

Niedorp
Niedorp

-

"

Niedorp
Niedorp

. Schagen

,

Harenkarspel

•

•

27.
28.
29.
30.

2010/57688
28-9·2010
2010/57693
28-9-2010
2010/57696
28-9-2010
2010/57656

Collectieve
tekst
Collectieve
tekst
Collectieve
tekst
Collectieve
tekst
Collectieve
tekst
Collectieve
tekst
Collectieve
lekst
Collectieve
tekst
Collectieve
lekst
Collectieve
tekst
Co I\ect ieve
tekst
Collectieve
tekst
Collectieve
tekst
Individuele
tekst

Schagen
.

Niedorp
Niedorp
Niedorp

Collectieve
tekst
Collectieve
tekst
Collectieve
teksl
Collectieve

Zijpe)
Tegen HSZ, Niedorp
betrekken bij
Harenkarspel en
Schagen (en eventueel
Zijpe)
Tegen HSZ, bewoners
Harenkarspel zien niet
uit naar opheffing
Tegen HSZ
Tegen HSZ
Tegen HSZ

.

Tegen HSZ
Tegen HSZ

.

Tegen HSZ
Tegen HSZ
tegen HSZ
Tegen HSZ
Tegen HSZ
Tegen HSZ
Tegen HSZ
Tegen HSZ
Tegen HSZ,
ondemocratisch proces,
combinatie NiedorpHarenkarspel vanwege
van oudsher affiniteit
en verbanden, belang
dorpen '( Veld en
Waarland,
mogelijkheid
opsplitsen gemeente en
Waarland bij Niedorp
of Langediik
Tegen HSZ
Tegen HSZ
Tegen HSZ
Tegen HSZ

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.

28-9-20\0
20\0/57975
29-9-2010
2010/57970
29-9-20 I0
2010/57977
29-9-20 I0
2010/57981
29-9-2010
2010/57985
29-9-20 I0
2010/57993
29-9-2010
2010/58006
29-9-2010
2010/58001
29-9-2010
20\0/57998
29-9-2010
2010/58010
29-9-2010
+
20\0/58602
30-9-2010
2010/57951
29-9-20 JO
20\0/57954
29-9-20\ 0
2010/57958
29-9-2010
2010/57962
29-9-20\ 0
2010/58429
30-9-2010
2010/58437
30-9-2010

Niedorp
Niedorp

.

Niedorp
Niedorp
Niedorp
Niedorp
Niedorp
Niedorp
Niedorp
Schagen

.

tekst
Collectieve
tekst
Collectieve
tekst
Collectieve
tekst
Colleel ieve
teksl
Collect ieve
tekst
Collectieve
tekst
Collectieve
teksl
Collectieve
teksl
Collectieve
lekst
Individuele
tekst

.
Niedorp

-

. ..

Niedorp
Niedorp

I
I

Niedorp
Niedorp
-

Niedorp

Collect ieve
lekst
Collect ieve
tekst
Collectieve
tekst
Collectieve
tekst
Collectieve
tekst
Individuele
tekst

Tegen HSl
Tegen HSl
Tegen HSl
Tegen HSl
Tegen HSl
Tegen HSl
Tegen HSl
Tegen HSl
Tegen HSl
Tegen HSl maar voor
HSlN: Niedorp
betrekken vanwege
ligging en gebruik van
elkaars voorzieniNgen
Tegen HSl

.

Tegen HSl
Tegen HSl
Tegen HSl
Tegen HSl

Tegen HSl. betrek
Niedorp bij
Harenkarspel en
Schagen gezien focus
Niedorp op beide
~emeenlen

47.
48.
49.
50.

51.

.,
,_.

2010/58433
30-9-2010
2010/58475
30-9-20\0
2010/58544
30-9-20 I0
2010/58887
1-10-2010

2010/58889
1-10-20\ 0
20\0/59129
4-10-2010

Niedorp
Schagcn

•

_.

Niedorp

,

Niedorp

Niedorp
Niedorp

Collectieve
tekst
Collectieve
tekst
Collect ieve
tekst
Collectieve
tckst mct
kleine
aanvulling
Collectieve
tckst
Collectievc
tekst

-

Tegen HSl
Tcgen HSl

•

Tegen HSl
Tegen HSl

Tegen HSl
Tegen ,HSl

53.

2010/59125
4-10-2010

Niedorp

Individuele
tekst

54.

2010/59150
4-10-2010
2010/59147
4-10-2010

Niedorp

CoJJeclieve
tekst
Collectieve
tekst

55.

56.
57.

.

20\0/59123
4-10-2010
2010/59144
4-\0-2010

Niedorp
Niedorp
I

58.

Niedorp

,

2010/59141
4-10-2010

I:

.
Niedorp

.

I

•I
59.
60.
61.
62.

63.
64.
65.
66.

2010/59135
4-10-20\0
2010/59133
4-10-2010
2010/59131
4-10-2010
2010/59119
4-10-2010

2010/59121
4-10-201·
2010/59122
4·) 0-2010
2010/59124
4-10-2010
2010/59548
5-10-2010

68.
69.

2010/59553
5-10-2010
2010/59516
5-10-20\0
2010/59529
5-10-2010

Tegen HSZ

Tegen HSl
Tegen HSZ

.
Tegen HSZ

.

aanvullin~

Niedorp

,
I

Niedorp
Niedorp
Schagen

Niedorp
.

Niedorp
Niedorp
Zijpe

•

67.

Collectieve
lekst
Collectieve
tekst met
kleine
aanvulling
Collectieve
tekst met
kleine

Tegen HSZ,
Niedorpers willen
aansluiting bij
Westvariant, voorkeur
voor besluit over
Noordkop in één keer,
onvoldoende gezocht
naar alternatieven
(bijvoorbeeld
deelgemeenten)
Tegen HSl

Niedorp
Niedorp
Niedorp

Collectieve
tekst
Collecl ieve
tekst
Collectieve
tekst
Collectieve
tekst met
kleine
aanvulling
Collectieve
lekst
Collectieve
tekst
Collectieve
tekst
Individuele
tekst

Tegen HSZ
Tegen

i-lsz

Tegen HSZ
Tegen HSZ

Tegen HSl
Tegen HSl
Tegen HSZ

Voor HSl, grote
opgave vragen om
slagvaardig bestuur en
• de voorgestelde
herindeling levert
hieraan een positieve
bijdrage
Collectieve Tegen HSl
tekst
Collectieve Tegen HSl
tekst
Individuele Tegen HSZ, Niedorp
bij westvariant, geen
tekst

70.

2010/59615
5-10-2010

Niedorp

71.

2010/59648
5-10-2010

Schagen

-

Tekst gelijk
aan
zienswijze
fractie
LADA
Niedorp
Indi viduele
lekst

.

.
72.
73.

Niedorp

2010/60032
6-10-2010
2010/59916
6-10-2010

Niedorp

.

Collectieve
leksl
Colleclieve
leksi; gelijk
aan
zienswijze
fractie VVD

democrat isch proces in
Niedorp. Schoof heen
geen burgers gehoord
Tegen HSZ

Voor HSZ. komt
overccn mel wens lot
een nieuwe krachtige
gemeente bestaande uil
de huidige drie
l!emecntcn

Tegen HSZ
Tegen HSZ

Scha~en

74.
75.
76.
77.

78.

2010/59917
6-/0·2010
20 I0/59919
6-10-2010
2010/59921
6-10-2010
2010/59924
6-10-2010
20\0/59927
6-10-2010

Niedarp

I

I

Niedorp
NiedorP
Niedorp

-

Niedorp

Collectieve
tekst; idem
Collectieve
tckst; idem
Collectieve
leksi; idem
Colleetieve
leksl
Collectieve
leksi; gelijk

Tegen HSZ
Tegen HSZ
Tegen HSZ
Tegen HSZ
Tegen HSZ

aan
zienswijze
fraclie VVD
Scha~en

79.
80.
81.
82.
83.

84

85.

2010/59929
6-10-2010
2010/59931
6-10-2010
2010/59938
6-10-2010
20/0/59941
6-10-2010
2010/60002
6-10-2010
20/0/59912
6-10-2010

2010/60107

I

Niedorp
Niedorp

-

Niedorp

•

Niedorp
Nicdorp
Niedorp

-

Colleetieve
lekst
Collectieve
leksl
Colleclievc
lekst
Collectieve
lckst
Collectieve
tekst
Collectieve
lckst; gelijk

Tegen HSZ
Tegen HSZ
Tegen HSZ
Tegen HSZ
Tegcn HSZ
Tegen HSZ

aan
zienswIJze
fractie VVD

Niedorp

Schagen
Individuele

Voor HSZ. fusic

tekst

6-10-2010

,

86.

.

87.
88.
89.

2010/59971
6-10-2010

Niedorp

2010/59977
6-10-2010
2010/5998\
6-10-2010
20\0/59984
6-10-2010

Niedorp

.

.

Niedorp
Niedorp

.

Collectieve
tekst; gelijk
aan
zienswijze
fraclie VVD
Schagen
Collectieve
tekst
Collectieve
tekst
Collectieve
tekst; gelijk

westkant en oostkant
levert sterke en
bestuurskrachtige
gemeenten die
noodzakelijk zijn voor
een evenwichtige
samenhang in de regio
en hel aanpakken van
de complexe
problematiek in de
Kop samen met Den
Helder.
Tegen HSZ

Tegen HSZ
Tegen HSZ
Tegen HSZ

.

aan

.
90.
91.

92.
93.
94.

95.

2010/59966

96.

2010/59915
6-10-2010
2010/60058
6-10-2010
2010/60065
6-10-2010

97.
98.

Niedorp

2010/59991
6-10-2010
2010/59989
6-10-2010
2010/59928
6-10-2010
2010/59957
6-10-2010
2010/59962
6-10-2010

Niedorp
-

Niedorp

-

Niedorp
Niedorp

Niedorp
I

Niedorp
Niedorp
Niedorp

zienswijze
fraclie VVD
Schagen
Collectieve
tekst; idem
Collectieve
lekst; idem
Collectieve
tekst; idem
Colleclieve
tekst
Collectieve
tekst; gelijk
aan
zienswijze
fractie VVD
Schagen
Collectieve
teksl; idem
Collectieve
tekst; idem
Collectieve
tekst
Individuele
tekst

.
Tegen HSZ
Tegen HSZ
Tegen HSZ
Tegen HSZ
Tegen HSZ

Tegen HSZ
Tegen HSZ
Tegen HSZ
Tegen HSZ. een
nieuwe gemeentegrens
sluit niet aan bij hel
beleidskader en
burgers worden
gescheideri met deel

•
West-Friesland
waarmee sociale
-

99.

2010/59995
6-10-2010

100.

20\0/59999
6-\0-2010

-

Niedorp

Individuele
lekst

Harenkarspel.
Schagen. Zijpe

Individuele
lekst

Niedorp

Collectieve
tekst met
kleine
aanvulling
Collectieve
tekst
Collectieve
tekst
Collectieve
tekst
Collectieve
tekst; gelijk
aan
zienswijze
fractie VVO
Schagen
Collectieve
tekst; idem
Collectieve
lekst met
kleine
aanvulling;
idem
Collectieve
lekst met
kleine
aanvulling;
idem
Collectieve
teksl; idem
Collectieve
tekst mct
kleine
aanvulling
Collect ieve
lekst

.

,
,

101.

- --

2010/60017
6-10-20 I0

.
102.
103.

.

104.
105.

106.
107.

'--

2010/60325
7-\ 0-20 I0

109.

2010/60328
7·10-2010
20 I0/60415
7·10-20 I0

Niedorp
Niedorp
Niedorp

.
Niedorp
Niedorp

.

Niedorp

Niedorp

I

Niedorp

•
11 I.

112.

U

.

-

2010/60322
7-10-2010
2010/60324
7-10-2010

108.

1T6.

Niedorp

20 I0/60013
6-10-2010
2010/60416
7-10-2010
20\ 0/60418
7-10-2010
20\0/60316
7-10-2010

Niedorp

2010/60801
8-10-2010
Na Koktoher
ont\'aneen:
2010/61883
13-/0-2010

Niedorp
-

.

Individuele
Lekst

cohesie is
Tegen HSZ, Niedorp
betrekken bij
weslvariant
Voor HSZ. begrip voor
noodzaak herindeling.
OedriJ Isleven wil graag
betrokken worden bij
herindel ingsproees
Tegen 11SZ

Tegen HSZ
Tegen HSZ
Tegen HSZ
Tegen HSZ

Tegen HSZ
Tegen HSZ

Tegen HSZ

Tegen HSZ
Tegen HSZ

Tegen HSZ

Tegen HSZ,
onderschrijven
noodzaak bestuurlijke
schaalvcrgroling, maar

t

~een

maal schappel ijk

,. "

Zijpe'

draagvlak voor HSZ,
oostvariant niet
&lUrzaafn;. voorkëur
voor
beirekken
..
- ,.-.-.,..
-.
Niedorp bij weslvarianl
met Scliagenals
centrum
Tegen

Hàreilkárspcl

Voor HSZ

Dèil'HelClér

Voor HSZ

,

".-

113~
'I.l~L

115:
116:"
.

,

117: '
q8.

I! ~;

2010/67638
10,11,2010
2010/67 J95:
09"11~201 0
20 I 0/63872'
22,10'2010
2010/70192',
23:11,2010
2010/63050'
19-10-2010.
2010/62489'
.... _." " .. 15·10-2010

,

-

I-

_.



Bergen

I

Zijpe

.
Indiv. tekst

eángedijk

2010!~079~

Niëdorp'

08-10-2010

(lu!iewirikel\

Voor HSZ
Tegen
Voor HSZ.

Collectieve
lekst

Tegen HSZ

.
.
'

•

GEMEENTEHAAEHKARSPEL

Jaar:
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Postbus 3007
2001 DA HAARLEM
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I DIrectie
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ons kenmerk

uw kenmerk
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behandeld door

datum

GRIFFIERl2010/8595

3 november 2010

VERZONDEN - B NOV 2II1D

onderwerp
Herindefingsonlwerp Schagen. Harenkarspel en Zijpe

Geacht College,
Uw·besluil van 13 juli 2010 geeft ons aanleiding u het volgende

meé te delen.

Het herindellngsontwerp komt overeen mei de eerder door ons (en de gemeenteraad van SChagen)
geuite wens te komen tot een nieuwe krach~ge gemeente bestaande uil de huidige gemeenten
•
Hare'hkarspel, Schagen en Zijpe.
Met deze reactie willen wij het belang onderstrepen dat onze gemeente hecht aan deze eerste stap
in de procedure op grond van de wet ARHI. die zal leiden tot een fusie van Harenkarspel, Schagen
en Zijpe per 1 januari 2013.

Hoogachtend.
Raad ven Harenkarspel.

/

\
(

PoatadiBS

Postb1Js 10. '74\1 ZG WamlentM.llzen

E·maIt post~.ri
webslte: www.hareriulrSPel.nl
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I
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Aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
'fj-I Postbus 3007

J

I On02·;0"81
~,

DIllUlIl
Onskmrnm:
IDJi~tinp:n bij
Ond""",lJ'

2001 DA HAARLEM

28 scpI<Illba 2010
201 1Y601 7/nv

(0224)210506
HemdeIilgsonlwerp Harenkarspel, SChagen en Zijpe

Bijlo&<n

VERZONDEN -I. OKT 2010

Geacht college,

Uw besluit van 13 juli 2010 geeft ons aanleiding u bet volgende mee te delen.
Het herindelingsontwerp komt overeen met de eerder door ons (en de gemeenteraad
van Harenkarspel) geuite wens te komen tot een nieuwe krachtige gemeente bestaande
uit de huidige gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe.
Met deze reactie willen wij het belang onderstrepen dat onze gemeente hecht aan deze
eerste stap in de procedure op grond van de wet Arhi, die zal leiden tot eeD fusie van
Harenkarspel, Schagen en Zijpe per I januari 2013 .

Gemc:mtchuis
Laan 19
1741 EA SdJos<n
tel: 0224-210400
fax: 0224-210455

.,

Hoogachtend,

//'

De raad van de gemeente
De griffier.

Corr. Illrc:s:
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1740 AA Schogen
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,
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Schagerweg 97
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T 0224·574100
F 0224·574125
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W www.zijpe.nl
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ZIJPE

(3edeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland
Postbus 3007
2001 DA HAARLEM

00.1808.072.8.03

Openingstijden:
maandag tlm "ijdag
'On 9.00 tOl 12.00 uur

: 9 november 2010
: Dlrectie\

datum

ons kenmert<

verzonden
uw brief van
uw kenmerl<

doorkieSt'\Ummet

behandeld door
on<19rwerp

;(

: ZienSwijze nerincle!ingsOIlIW81P HarenkBrspel-ScnegeJl·Zijpe

Geacht college.
Naar aanleiding ven hllt harlndellngsontwerp Harenkarspel - Schagen - ZiJpe heelt de gemeenteraad op 2
november j.1. besloten hierop een Zienswijze In te dienen. Bijgaand trelt U deze zienswijze aan. Tevens·
hebben wiJ een verslag toegevoegd ven de discussie in de gemeenteraad over dit punt

Wij verzoeken u dan ook deze documenten te betrekken
onderwerp.

biJ uw verdere besluitvorming omtrent dit

PröVinëie Noord·Holland

DIV
Jaar:

'/0/ b~ b 3 g

Ingekomen:

Dossiernr. :

• burgemeestBr.

0'

1 NOV. Z010

Directie: M~.I
Onderdeel:

--.

S

I

.
•

SChagertlrug, 12 oktober 2010.
Aan de raad van de gemeente Zijpe.

Raadsvergadering d.d.

2 november 2010.

Agendapunt

10A

Onderwerp

Voorstal tot het vaststellen van de zienswijze met betrekking tot het
HerIndelIngsontwerp Harenkarspel, Schagen en ZIJpe.

Voorntel:

Besluiten tot het vaststellen van de Zienswqze met betrekking tot het Herlndelflgsontwerp
Harenkarspel, Schagen en Zijpe en dit, tezamen met een kort v8lSlag van uw
beraadslagingen, te zanden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

Inleiding:
Gedeputêerde Staten van Noord-Holland (GS) hebben het Herindelingsot'ltwerp Harenkarspel- SChagen 
Zijpe op 13 juli 2010 vastgesteld (het zgn. Athl-l besluit). Het besluit beoogt een fusie van de gemeenten
Harenkarspel, Schagen en Zijpe per 1 Januari 2013. DIt besluit heeft ter inzage gelegen en betrokken
gem9!nten hebben de mogefijkheld om tot 16 november 2010 een ZÎll.nswïjZll in te dlenen.
Wat willen we betelken?
We wWen bereiken dat recht wordt gedaan aan de uitkomst van het raadplegend referendum van 4 juni
2009, ~aarb.il1\J1m 62% van de uitgebrachte stemmen voor een zelfstaJ:ld1g Z~pe was.
Wat gaan we daarvoor doen?
Daarvoor gaan we een zienswijze indienen bij GS. Bij eerdere beraadslagingen in uw raad heeft een
meerdemaId van uw raad besIo1en ztch te scharen achter de uitkomsten van het referendum en daarmee te
kiezen voor behoud van zelfstandigheid van de gemeente ZiJpe. Omdat er blnnen uw raad derhalve ook een
minderheid besteet die voor de fusie van de gemeentan Harenkarspel, Schagen en Zijpe Is, wordt
voorgesteld een samenvattlng van de dlscussle, zoals deze tijdens raadsvergadering wordt gevoerd, mee te
zenden met de zienswijze, zodat daarmee recht gadean wordt aan een eventueel mlnderheldsstandpunt In
uw raad.
Wet gaat het kosten?
Niet van toepasslng
Commurdcatle.
De zienswijze zal tevens toegezonden worden aan de betrokken buurgerneentan en geplaatst worden op de
webslte van de gemeente.

Overige Informatie.

•

Geen.

• secretaris

GEMEENTE
ZIJPE

<.

Steller:
Bijlagen: Notitie "Schaakmet?" (ligt biJ de ter inzage liggende stukken)
Bijgevoegd:
concept raadsbt3slult

Ter Inzage:

•
•
•

Notitie 'Schaakmat?"
Herlndelingsontwerp Harenkat'spel-Scl\agen-Zilpe.
B&W besluit d.d. 12 ok1ober 2010 inzake concept zienswijze.

•

•

GEMEENTE

ZIJPE

~

De raad van de gemeente Zijpe; Nr. 10A
GeleI op het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 oktober 2010.
Gelet op het herindelingSOnlwerp Harenkarspel, Schagen en ZIjpe van Gedeputeerde Staten van 13 juli
2010.
GeleI op het Eindrapport bestuurskrachlonderzoek gemeente Zijpe en regio· •Als het schaakbord
verandert, verllr,dert oo~ hel spel".
Mede geleI op hel regeerakkoord Wo-COA,
Gelezen de notitie "Schaakmat?", als reactie op bovengenoemd eindrapport
besluit:

bestl.Iurskrachlondetzoe~.

tol hel vaststellen van onderstaande zienswijze met betreklclng tot het Hlll1ndelingsontwerp
Harenkarspel, Schagen en zjJpe en di~ tezamen met een kort vers/ag van de
beraadslagingen hierover. te zenden aan het collegB van Gedeputeerde Staten van Noord·
Holland.

Zlfnswiize gemeenle ZIIPe meI betreklsjng tot het berlodelingson!w9fp HarenkarsPel. Schagen

en ZlIPe.

De gemeenl9faad van de gemeente Zijpe heeft kennisgenomen van hel beslult van het,coDage van
GedePlJleerde Staten van de provincie Noord-Holland d.d. 13 juli 2010 inzake hat her1ndellngsontwerp
Harenkarspel, Schagen en ZIjpe. De gemeent9fBad stemt niet In met dit herlndellngsonlwerp. Onze
argumentatie hletvoor Is gebaseerd op een zestal hoofdpunten, te weten:

1. Ref""",dum. Op 4 Juni 2009. gelijkll/dlll met de Europese verldazIngen, hebben wiJ In onze
gemeente een raadplegend referenmun over dit onderwerp georganiseerd. Ruim 62% van de
ultgebrllchte stemman was voor ll9f1 zelfstancllg Zijpe. De meerderheid van de gemeenteraad heeft
dit Slllndpunt oYllrgenomen. Inäoen GS de ulll<omsl van het Alferendum en hat beSluit van de
aem-neraad om te opteren voor een zelfstandige gemeente Zijpe. naast zich neerlegt is äll i1
strfld meI het onlangs verschenen regeerakkoord WD-COA. In dit regeerakkoord wordt In
hOOfds1uk 1 Bestwr, op pagina 5 venneld dat gemeenteMI~eherindelingen alleen van onderaf tot
S1and komen. Zowel bet referendum als ook het raadsbesluit van 27 lltlrll 2010 geven duideDJk aan
dat er van ondBfllf geen draagvlak Is voor het herlodellngsontwerp HarBrlkarspel. Schagen en ZIjpe.
Bovendien verwijlen wiJ In dit verband naar art. 5 van het ELUOpees Handvest. Dit artikel beharuIBIt
de bes<:hermlng van plaatselijke gebiedsgrero:en van de lokale autoriteiten. Ons referendum past
gehBelln dit kader. In ons raadsbeslu~ van 21 april 2009, waarin wiJ ons standpunt I1ebtlen bepaald
len aanzlen van da uitkomsten van het rapport School "Os Kop steekt de koppen bij elkaar",
hebben wiJ dan ook zeer nadnulckelljk een voorbehoud gemaakt I.Y.m. de uitkomsten van het te
hOUden referendum.
Om het standpunt van de lokale ovarbeid (ondersteunt door de uitkomst van het referendum) te
ovenukln dJent ean hoger belang dal hiermee gediend Is op een deugdelijke wijze ta worden
onderbouwd. GS baseren hun standpunt echter YOOmemelljk op de ultkolllsten van het
bes!lpsl(rachtonderzoek (rapport BerenscbOl). In onze notltle "Scl18pkmat?" Is uitgebreid
aangegeven dal er naar onze mening geen deugdelijk causaal verband bestaat tussen het
fBlteDOl1derzoek en de daaraan verbonden conclusies en aanbevelingen.

2.

besluursrec/1t). Als vervolg op punt 1, stellen wtJ dal GS hat
herlndellngsonlwerp onvoldoende gemotiveerd heeft. Het besluit wordt voornamelijk gebaseerd op
de uitkomsten van het eerdergenoemde rapport Berenschot. In onze reactie 'Schaakmat?-, he!ltlen
wij duidelijk gemaakt dat de aangedragen conclusles en aanbevelingen niet worden gedragen door
de lullen. Er Is naar onze mening daardoor sprake van een motlvemgsgebrek.
Mot!yel1ngsge~...k, (Algemene wet

•

GEMEENTE
~

ZIJPE
3.

Combinatie Sc;hagenlHarenkampel. Niet ol onvoldoendo Is onderzocht of de combinatie
SChagen/Harenkarspel voor deze ge~nten voldoende bestuurskracht oplavert. Dit wordt enkel
met de mededeling afgedaan dat dit niet zo zou ziJn, terwijl deze combinatie toch circa 35.000
inwoners telt. Ter vergelijk:
•
Gemeente Bargen (recentllefuseerd) ca. 32.000 inwoners
•
GB1T1eente Langedijk ca. 27.000 Inwoners
• Gemeente Heemskerk ca. 38.000 Inwoners

4. Andere sarnenwcrlcingsyoQDen: Niet of onvoldoende is onderzocht welke andere vormen van
samenwerking zouden kunnen lelden lot een versterking van bestuurskracht Hel gegeven dat het
voormalig Gewest Kop van Noord-Holiand en het streven om te komen tot een SETA
samenwerkingsverband in he! recente verleden niet zijn geslaagd, wU niet zeggen dat andere
vormen van samenwerking geen kans van slagen zouden hebben. In de afgelopen laren Is, mede op
initiatief van de gemeente ZiJpe, suceesvone samenwerking tot stand gekomen op het gebied van
O.a. oponbaar onderwijs (Surplus), milieu (IMD) en sooale zaken (ISD~

5. Schaakmgt?: Het rapport "SChaakmat?", als onze reactie op het eindrapport
bastuurskrachtonderzoek gemeente Zijpe en regio, hebben wij als bijlage loegevoegd. In dit rapport
wordt uitgebraid toegelicht waarom, naar onze mening. de conclusies en eanbe\l9tingen uit het
eindrapport bestuurskrachtonderzoêk geen stand kunnen houden. Het rapport "Schaakmat?"
maakt daarom Integraal onderdeel uit van deze zienswijze.

6. Zelfstandig Zllpe: Naast bovengenoemde argumenten tegen de gectwon!Ïen herindeling
beschikken wij over voldoende argumenten om ons streven naar zelfstandigheid kracht bij te zetten.
We noemen hier:
• Zijpe Is een financieel gezQflde gemeente.
•
Zijpe is een politiek stabiele gemeente.
• De ambtelijke organisatie van de gemeante Zijpe is goed op orde.
• Burgertevredenheldsonderzoek geeft de ,gemeente Zijpe een ruime voldoende.
•
Zijpe is altijd samenwerkingsbereid.
Wij ziin van mening dat de hierboven genoemde punten voor het college van Gedeputeerde Staten
voldoende aanleiding zJjn om hun besluit (henndefingsontwerp Harenkarspel- Schagen - Zijpel te
heroverwegen en de Ami-proceclure in deze niet voort te zetten.

Schegerbrug, 2 november 2D1D,
De raa8:voo"eemd~ Il
/
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voorzitter.

• griffier.
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BIJLAGE XII

DEFINITIEF CONCEPT HERINDELINGSONTWERP
HARENKARSPEL-SCHAGEN-ZIJPE
versie 12 juni 2009
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Inleiding
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1. Inleiding
1,1 Probleemstelling
Voor welk probleem is herindeling een oplossing?
In hoofdstuk 2, paragrafen 2.1 en 2.3 van dit herindelingontwerp zal op die vraag nader worden
ingegaan. In het kader van deze inleiding wordt volstaan met de opmerking dat schaalvergroting
binnen het lokaal openbaar bestuur beoogt om gemeenten beter toe te rusten voor hun taak. Het
gemeentelijke lakenpakket is de afgelopen decennia aanzienlijk veranderd. Recente
decentraliseringinitiatieven vanuit het Rijk hebben er mede toe bijgedragen dat de complexiteit
van het takenpakket dat aan de gemeenten is toebedeeld is toegenomen. Het optimaal kunnen
besturen en bedienen van de lokale samenleving vereist een toenemènde mate van
professionaliteit en kwaliteit van zowel het (gekozen) bestuur als van de ambtelijke organisatie.
Schaalvergroting biedt mogelijkheden aan die eisen tegemoet te komen. Herindeling is daarbij het
meest toegepaste concept.
1.2 Voorgeschiedenis
Na de laatste herindelingoperatie in de Kop van Noord-Holland (1990) is de afgelopen vijf jaar de
discussie over gewenste schaalgrootte weer opnieuw op de politieke agenda geplaatst.
Op basis van een door de gemeente Anna Paulowna opgesteld "Pamflet" heeft in 2004 een vijftal
gemeenten binnen de Kop van Noord-Holland (Anna Paulowna, Harenkarspel, Niedorp, Schagen
en Zijpe) besloten ondef20ek te doen naar de mogelijkheden voor intensieve, niet-vrijblijvende
samenwerking tussen de ambtelijke organisaties. Daarbij stond het SETA-model (Samen En Toch
Apart) van prof. A.F.A. Korsten e.a. centraal. Op basis van een uitgevoerde O-meting door een
e~lem adviesbureau (Contain) hebben de gemeenten Niedorp en Harenkarspel begin 2006
besloten zich uit hel proces terug te trekken.
De colleges van de gemeenten Anna Paulowna, Schagen en Zijpe hebben zich op 30 mei 2006
uitgesproken voor het vormen van een ambtelijk facilitair bedrijf op basis van het SETA-concept.
Na'een startbijeenkomst voor de gemeenteraden en het personeel in januari 2007 is een plan van
aanpak ontwikkeld welk begin 2008 ter bekrachtiging is aangeboden aan de betrokken
gemeenteraden. Bij de raadsbehandeling heeft een meerderheid van de raad van Schagen zich
alsnog uitgesproken tegen de vorming van een ambtelijk facilitair bedrijf. Kem van de kritiek was
dat alleen ambtelijke schaalvergroting een te complexe situatie wu creëren (één organisatie ten
dienste van drie autonome gemeentebesturen). De coalitiepartijen van de Schager gemeenteraad
spraken zich uit voor een verdergaande vorm van samenwerking: zowel een ambtelijke als een
bestuurlijke fusie.
Door deze stellingname is de vorming van een facilitair bedrijf ook door de beide andere
gemeenten van de agenda afgevoerd.
1.3 Informatieopdracht
Mede op initiatief van de provincie Noord-Holland is het onderwerp bestuurlijke toekomst van de
Kop van Noord-Holland opnieuw door de raden van de Noordkopgemeenten op de bestuurlijke
agenda geplaatst. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de aanstelling van een informateur die in opdracht
van de negen Noordkopgemeenten in februari/maart 2009 een onderzoek heeft gedaan naar de
mogelijkheden van bestuurlijke samenwerking. Op 13 maart 2009 heeft de informateur, de heer
Nico Schoof, zijn bevindingen gepresenteerd aar1 de raden en colleges van de negen gemeenten.
Uitgangspunt daarbij was dat er een sterke regio ontstaat met gemeenten die in staat zijn zowel de
lokale taken als de regionale opgaven op een adequate wijze vorm te geven. De noodzaak voor
zowel bestuurlijke als ambtelijke schaalvergroting wordt daarbij nadrukkelijk door de
gemeentebesturen onderkend (overigens met uitzondering van Texel dat, vanwege haar
eilandstatus blijft streven naar zelfstandigheid).
Door de informateur is op basis van zijn informatieronde langs de betrokken gemeenten een drietal
varianten gepresenteerd, waarbij hij zich gebaseerd heeft op drie ordeningsprincipes:
schaalgrootte (40 á 80.000 inwoners), een zekere gelijkwaardigheid in omvang en een functionele
ordening.
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Op basis van zijn verkenning komt hij tot een voorkeursalternalief dat naar zijn mening kan
rekenen op het grootst mogelijke bestuurlijke draagvlak. In dit alternatief (OostlWest 1) blijven de
huidige gemeenten Texel en Den Helder zelfstandig en vormen de gemeenten Anna Paulowna,
Wieringen, Wieringermeer en Niedorp een nieuwe gemeente aan de oostkant van de Noordkop en
vormen de gemeenten Harenkarspel, Schagen en lijpe een nieuwe gemeente aan de westkant
van de Noordkop. Aan de raden is verzocht zich in de maand april 2009 uitte spreken over de
aanbevelingen van de informateur.
1.4 Stand van zaken juni 2009
De gemeenteraad van Den Helder heeft kenbaar gemaakt dat hij zich zal verzetten tegen een
herindelingvoorstel waarvan de gemeente Den Helder geen deel uitmaakt. Handhaving van de
bestaande gemeentegrens van Den Helder acht hij niet gewenst. Ingezet wordt op uitbreiding van
het grondgebied ten behoeve van de ambitie zich ook op de langere termijn te kunnen ontwikkelen
als middelgrote stad.
De raad van Wieringen heeft zich vooralsnog uitgesproken vóór een herindeling met Den Helder,
vanuit de gedachte van een sterke waddengemeente. Een definitief standpunt zal echter pas
worden ingenomen na een tweetal discussieavonden voor de inwoners op 10 en 11 juni 2009.
De gemeenteraden van Anna Paulowna, Wieringermeer en Niedorp scharen zich achter het
voorkeursalternatief van de informateur. Datzelfde doen ook de gemeenteraden van Harenkarspel,
Schagen en lijpe. Daarbij moet overigens worden opgemerkt dat het hier gaat over een
meerderheidsbesluit van de betrokken raden.
Een tweede opmerking betreft het feit dat de gemeenteraad van lijpe in meerderheid heeft
besloten tot het houden van een referendum over de voorgenomen herindeling op 4 juni 2009
{tege\iikertijd met de verkiezingen voor hel Eurppees Parlement). De beide coa\itiepan"jen BKV en
PvdA, welke een meerderheid in de raad vertegenwoordigen, hebben reeds op voorhand
aangegeven, dat zij de uitkomst van het referendum zullen respecteren, althans voor zover er
sprake is van een minimale opkomst van 40% van het totaal aantal stemgerechtigde kiezers.

2. Waarom herindeling en waarom met deze drie?
2.1 Centraal thema: bestuurskracht
Het meest gehanteerde argument voor bestuurlijke opschaling is de term 'vergroting
bestuurskracht". Met bestuurskracht wordt bedoeld de wijze waarop de gemeente, zowel
bestuurlijk als ambtelijk in staat is om zelfstandig, dan wel in samenwerking met anderen de haar
opgedragen taken te kunnen vervullen.
Op basis van allerlei ontwikkelingen binnen het openbaar bestuur, maar ook daar buiten, is het
besef doorgedrongen dat een "kleine" gemeente steeds meer moeite heeft of zal krijgen om aan
die taakstelling te kunnen voldoen. Een rol daarbij spelen, onder meer, de toegenomen
decentralisatie van taken van rijk (en provincie) naar gemeenten, kwetsbaarheid vanwege de vele
solofuncties binnen de ambtelijke organisatie, toegenomen noodzaak voor regionale aanpak van
problemen, toegenomen schaalvergroting bij (maatschappelijke) instellingen waarmee het
gemeentebestuur te maken heeft, toegenomen juridisering van de samenleving en de vraag naar
hoogwaardige gemeentelijke dienstverfening.
•
Bovendien kan worden vastgesteld dat de gemeenten voor een groot deel met dezelfde taken
bezig zijn, waarbij de geografische ligging of de samenstelling van de bevolking nauwelijks bij de
uitvoering van die taken een rol spelen. Als voorbeelden kunnen worden genoemd het bouw- en
woningtoezicht, milieuzorg, de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand en de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning. In het algemeen wordt immers gevonden dat het voor het
verkrijgen van een uitkering, een (gehandicapte-)voorziening of een bouwvergunning niet uit moet
maken in welke gemeente je woont. Met schaalvergroting kan op die terreinen een aanzienlijke
efficiencyslag worden gemaakt en is het gemakkelijker om de voor de uitvoering van die taak
benodigde specialisten aan te trekken.
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2.2 Andere concepten
Is herindeling dan de oplossing voor alle problemen?
Neen. dat is niet automatisch het geval. Allereerst moet worden vastgesteld dat er weinig tot geen
onderzoeksresultaten voor handen zijn die onomstotelijk "bewijzen" dat herindeling per definitie
leidt tot een "betere gemeente", een professioneler functionerend ambtelijk apparaat of een beter
gekwalificeerd bestuur. Dat een herindeling leidt tot lagere kosten voor de burger kan ook niet
worden gesteld. Evenmin kan worden gezegd dat herindeling per definitie een significante
vermindering van samenwerkingsverbanden oplevert. Wat kan worden aangegeven, is dat de
betrokkenheid van de burgers bij en het vertrouwen in het bestuur na een herindeling afneemt.
Door specifieke maatregelen, bijvoorbeeld de instelling van dorps- of wijkraden, kan een positieve
impuls aan de burgerparticipaöe worden gegeven. Tegenstanders van herindeling hanteren
veelal die vergroting van de afstand tussen bestuur en burger als argument tegen
schaalvergroting. Dat heeft mede aanleiding gegeven voor het feit dat ook gezocht is naar
alternatieve vormen van samenwerking, waarbij het behoud bestuurlijke zelfstandigheid •
uitgangspunt was. Te denken is daarbij aan het SETA-concept, shared service centers, het model
Ten Boer en het Finse "'gastheergemeente"model. AI deze modellen zijn gericht op het bereiken
van schaalvoordelen ten aanzien van de gemeentelijke dienstverlening, met behoud van
bestuurlijke autonomie. Of deze modellen een duurzaam karakter zullen hebben is nog niet vastte
stellen. Gemeentelijke herindeling, in de zin van schaalvergroting, is tot op heden in die zin wel het
enige beproefde concept.
Het lijkt er echter op dat de specitieke lokale en regionale situatie hoofdzakelijk bepalend is voor
de keuze van de gewenste bestuurlijke schaal. Leek herindeling enkele decennia geleden nog de
enige oplossing om het probleem van (een gebrek aan) bestuurskracht aan te kunnen pakken,
door de ontwikk"eling van nieuwe samenwerkingsconcepten is zij één van de mogelijkheden.
2.3 Waarom kiezen voor schaalvergroting door middel van herindeling?
Welke specifieke-argumenten, naast de algemene, zoals genoemd in paragraaf 2.1, hebben in de
Noord kop geleid tot de wens voor schaalvergroting?
Afgezien van het gegeven dat die argumentatie per gemeente kan verschillen is één argument in
ieder geval nadrukkelijk hierbij in beeld, en dat is de behartiging van de regionale belangen. In het
verleden is meer dan eens gebleken dat het belang van de regio uiteindelijk het onderspit moest
delven ten opzichte van het lokale belang. De totstandkoming van en de besluitvorming over de in
200412005 gepresenteerde Agenda voor de Toekomst 2005-2015 voor de Kop van Noord-Holland
moge daar een lichtend voorbeeld van zijn. Van gemeentelijke schaalvergroting mag in ieder geval
worden verwacht dat de belangen van de regio Kop van Noord-Holland op een adequatere wijze
worden behartigd dan nu veelal het geval is, al is het maar vanwege hel feit dat door een afname
van "bestuurlijke drukte" efficiëntere afstemming van beleid en belangen mogelijk is.
Een ander argument betreft het in het SETA-traject reeds gehanteerde besef dat de huidige schaal
van de ambtelijke organisaties onvoldoende berekend is op het duurzaam kunnen garanderen van
de noodzakelijke ondersteuning van het bestuur. Dit gevoelen werd binnen de beoogde SETA
samenwerkingspartners breed onderschreven door zowel raadsmeerderheden, colleges, ambtelijk
management als ondememingsraden. Na het mislukken van de invoering van het SETA-concept
bleef er weinig meer over dan het nemen van de volgende, verdergaande, stap: herindeling.
Tijdensde informatieronde van de heer Schoof is bovendien gebleken dat er voor andere vormen
van samenwerking bij de besturen van de betrokken Noordkopgemeenten nauwelijks draagvlak
bestond.
2.4 Waarom fusie met deze drie gemeenten?
Juist door een concentratie van gebiedsspecifieke kenmerken binnen één gemeentegrens kan de
ontwikkeling van dat specifieke kenmerk worden bevorderd.
Voor de nieuw te vormen gemeente HarenkarspeVSchagen/Zijpe geldt dat met recreatie en
toerisme, land- en tuinbouw alsmede cultuurhistorische waarden een belangrijke "linking-pin"
vormen tussen de drie gemeenten. De Westfriese Omringdij~, die een scheidingslijn vormt tussen
de aan de landzijde gelegen gemeenten Schagen en Harenkarspel en de aan de (voormalige)
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zeezijde gelegen gemeente Zijpe, kan voor de drie gemeenten worden aangemerkt als een
bindende factor op cultuurhistorisch gebied.
Ondanks dat de geografische eigenheid van de drie gemeenten weinig overeenkomsten kent (er is
nauwelijks sprake van "meer van hetzelfde"), kan juist de verscheidenheid een toegevoegde
waarde betekenen voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van de recreatie en het toerisme. Zijpe met
de kustrecreatie, Harenkarspel meI de meer op rust en ruimte georiënteerde recreatie en Schagen
met de dagrecreatieve voorzieningen en evenementen, voortgezet onderwijs, bovenlokale
winkelvoorzieningen en uitgaansleven. De karakteristieken van de drie gemeenten vullen elkaar
aan, ofwel de gemeenten zijn complementair. Door bestuurlijke samenvoeging kan een breed
scala aan voorzieningen/activiteiten worden geboden waarbij de samenhang en ontwikkeling
daarvan niet afhankelijk is van het beleid van meerdere lokale autonome besturen.
Een ander argument voor deze keuze is de wenselijkheid om in de Kop van Noord-Holland een
zekere mate van evenwichtigheid te creëren tussen de na de herindeling overblijvende
gemeenten. Daarmee wordt aangesloten bij de ordeningsprincipes zoals die in tiet rapport "De Kop
steekt de koppen bij elkaar!" van informateur Nico Schoof zijn gehanteerd: schaalgrootte tussen de
40- en 80.000 inwoners, een zekere gelijkwaardigheid in omvang en een functionele ordening.
Door de keuze voor de variant OostlWest-1 wordt aan deze ordeningsprincipes voldaan.

3. Korte schets van de drie gemeenten
3.1 Basisgegevens
(bron: september clrculare gemeentefonds 2008)

Gemeente

Harenkarsoei
Schagen
Zijpe
Totaal

Inwoners
aantal

Aantal
woningen

15.980
19.121
11.546
46.647

7.224
8.843
7.216
23.283

Dorpenl
kernen
14
1
12
27

.. aantal woningen Is l(ldus ief vakantIewonIngen

•

•

6

Gemeente

Harenkarspel
Schaqen
Zijpe
Totaal

Oppervlakte
ha. (land)
ha. (water)
binnen
buiten

5395
1884
9509
16788

88
51
224
363

0
0
1602
1602

Totaal
opper·
vlakte

5483
1935
11335
18753

3.2 Gemeentekarakteristieken
Harenkarspel:
De huidige gemeente Harenkarspel is in 1990 gevormd uil de toenmalige gemeenten
Harenkarspel (grootste kernen: Tuitjenhorn, Waarland en Dirkshom), Warmenhuizen en Sint
Maarten. De gemeente wordt begrensd aan de westkant door de Westfriese Omringdijk en het
Noord-Hollands kanaal, aan de oostkant door het spoor Alkmaar-Den Helder en in hel zuiden door
het recreatiegebied Geêstrnerambacht. Als belangrijk cultuur-historisch elemer1t in de verbinding
met de gemeente Schagen en Zijpe kan nog worden genoemd het voormalige kasteel 't Huys te
Nuwendore (gelegen in een bocht van de Westfriese Zeedijk tussen Eenigenburg en
Krabbendam), welk il1 de 13 eeuw is gebouwd door de Hollandse graaf Floris Vals dwangburcht
om de opstandige West-Friezen in toom te houden. Hel kasteel is in de 14" eeuw verwoest,
waarschijnlijk ten gevolge van een dijkbreuk. De fundamenten zijn in 1960 geconserveerd.
Momenteel wordt uitvoering gegeven aan het inrichlen, opknappen en voor publiek toegankelijk
•
-
maken van het kasteelterrein.
In het Visiedocument Bepaling bestuurlijke toekomst van de gemeente Harenkarspel (2008) wordt
de gemeente omschreven als een groene, landschappelijke gemeente met weidse uitzichten. De
kernwaarden van de gemeente worden samengevat met de woorden ruimte, rust en recreatie.
Om de recreanVtoeristte bedienen richt men zich op het realiseren van voorzieningen die een
verblijf aan de kust ook bij minder mooi weer aantrekkelijk maken. De onlangs geopende golfbaan
in Dirkshorn en de mogelijke toekomstige ontwikkeling van een Welnesscentrum zijn daar
voorbeelden van.
De economische drager van de gemeente wordt hoofdzakelijk gevormd door de landbouw, waarbij
ook landbou"'gerelateerde bedrijvigheid (bijvoorbeeld groenteverwerking door VEZET en
zaadveredeling door Bejo en Nickerson-Zwaan) een belangrijke bron van werkgelegenheid vormt.
De inwoners van Harenkarspel zijn voor wat betreft de bovenlokale voorzieningen (zoals
voortgezet onderwijs, gezondheidszorg en niet-dagelijkse boodschappen) hoofdzakelijk gericht op
de gemeente Schagen en voor een deel op de gemeenten Alkmaar en Langedijk.
Schagen:
De gemeente Schagen bestaat uit één kern en heeft zich in de Joop van de tijd ontwikkeld tot een
centrum voor de omliggende (landelijke) regio. De historie van Schagen gaat terug tot aan de 10·
eeuw, maar de ontwikkeling als centrum voor de omgeving stamt uit de 15" eeuw. In 1415
verleende graaf Willem de Zesde stadsrechten aan Schagen. In 1463 verkreeg Schagen het recht
tot het houden van een weekmarkt op alle donderdagen en in 1603 gaven de Staten van Holland
aan Schagen toestemming voor het houden van een jaarlijkse paardenmarkt op 17 juni.
De jaarlijkse Paasveetentoonstelling en de Wes!friese folkloremarkten zijn evenementen die een
bovenregionale uitstraling hebben en jaarlijkse duizenden toeristen specifiek voor die gelegenheid
naar Schagen trekken.
Schagen vormt voor de omliggende gemeenten een centrum waar een ooncenlratie plaatsvindt
van voorzieningen op het gebied van onderwijs (voortgezet onderwijs en een Regionaal Opleidings
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Centrum), winkels en uitgaan. Het compacte centrum biedt al deze voorzieningen binnen
loopafstand. De kracht van Schagen is gelegen in het aanbod van (sub-)stedelijke voorzieningen in
combinatie met een authentiek landelijk karakter.
Mede daardoor is Schagen een aantrekkelijke woongemeente voor alle leeftijdscategorieën en
biedt het voor de zakelijke dienstverlening een goede uitvalsbasis door de aanwezigheid van een
treinstation en goede verbindingswegen naar het meer stedelijke gebied rond Alkmaar.
Zijpe:
De huidige gemeente Zijpe is in 1990 gevormd door een samenvoeging van de toenmalige
gemeenten Callantsoog en Zijpe. De kern Petten was reeds in 1929 bij de gemeente Zijpe
gevoegd.
De Zijpe was in vroeger eeuwen een inham in de Noordzee. De Westfriese Omringdijk (Zeedijk)
vormde de scheiding tussen land en water. Na de afsluiting van de inham met een dijk in 1551,
werd in 1597 de bedijking van de Zijper polder voltooid en verwerd daarmee de eerste succesvolle
inpoldering van enige omvang in Holland. Eerst in 1812 vormden de Zijpe en Hazepolder, samen
met Petten en Callantsoog één gemeente. Deze samenvoeging werd in 1817 weer teniet gedaan,
waarna het 112, respectievelijk 173 jaar duurde voordat de situatie van 1812 weer hersteld was.
De huidige gemeente Zijpe (grootste kernen: Callantsoog, Petten, 't Zand en Schagerbrug) is een
gemeente die rust op een tweetal belangrijke economische peilers: recreatie/toerisme en landbouw
(voomarnelijk bollenteelt). Een goede derde is de Onderzoekslokatie Petten, beter bekend als het
ECN (welk slechts één van de aanwezige bedrijven vormt). De bekeFldheid van Petten richt zich
hoofdzakelijk op de aanwezigheid van een nucleaire onderzoeksreactor, welke tevens zorgt voor
60% van de in Europa benodigde radio-isotopen ten behoeve van medische diagnostiek en
behandelilJg·
•
De recneatie en het toerisme richten zich in hoofdzaak op de 14 kilometer Noordzeekust die de
gemeente binnen haar grenzen heeft. Achter de kustlijn vormen de bollenvelden, samen met die
van de gemeente Anna Paulowna het grootste bollenconcenlratiegebied van Europa. Gedunende
zo'n drie weken (eind april/begin mei) een toerislische trekpleister met internationale allure en voor
de regio een belangrijke economische motor.
Ten behoeve van voortgezel onderwijs, een deel van de dagelijkse en hel overgrote deel van de
niet-dagelijkse boodschappen zijn de inwoners van Zijpe aangewezen op omliggende gemeenten.
Afhankelijk van de ligging van de betreffende kern is men gericht op Schagen (het grootste deel),
Anna Paulowna, Den Helder en Alkmaar. In mindene mate op Bergen en Harenkarspel.

4. Speerpunten voor de nieuwe gemeente
Aan de fracties van de drie beoogde fusiegemeenten is verzocht speerpunten van beleid voor de
huidige en/of de nieuwe gemeente aan te geven. Deze zijn gecategoriseerd aan de hand van de
reguliere beleidsvelden.
Op basis van voornoemde inventarisatie is onderstaand een beschrijving per beleidsveld
opgenomen, waarbij items die tot het reeds ingezette beleid behoren, dan wel tot autonome
ontwikkeling van gemeentelijke taken kunnen worden gerekend, niet zijn meegenomen. De
beschrijving beperkt zich tot hoofdlijnen. Nadere, concretere invulling dient ten zijner tijd door de
raden van de huidige gemeenten, dan wel door de raad van de nieuwe gemeente plaats te vinden.

•

Burger en dienstverlening
De nieuwe gemeente zet stevig in op het kernenbeleid, waarbij het behoud of de
bevordering van de leefbaarheid in alle kernen speerpunt van beleid is. Centraal staat
daarbij het behoud van algemene voorzieningen die een bijdrage leveren aan de
leefbaarheid, zoals sportvoorzieningen, basisonderwijs en sociaal-culturele voorzieningen
zoals dorpshuizen. Onderdeel van het kernenbeleid is dat alle kernen hun eigen identiteit
kunnen behouden en minimaal in staat moeten zijn de autonome bevolkingsgroei zelf op te
kunnen vangen.
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Naast het kernenbeleid zal ook burgerparticipatie in brede zin onderwerp van beleid zijn.
Hiermee wordt zowel de participatie op dorpskernniveau bedoeld, als de participatie op
gemeenlebreed niveau.
•

Openbare orde en veiligheid
Ingezet wordt op het afsluiten van een horecaconvenant met betrekking tot sluitingstijden
en alcoholgebruik. In dit kader zal ook aandachl besteed worden aan preventie ten aanzien
van druggebruik ..
Een ander speerpunt vormt de organisatie van de reddingsbrigades. Bezien zal worden op
welke wijze verdergaande (intergemeentelijke) samenwerking tussen de diverse
reddingsbrigades kan worden bevordend.

•

Welzijn, onderwijs en volksgezondheid
Handhaving van de bestaande voorzieningen op dit beleidsterrein wordt als een belangrijk
speerpunt aangemerkt. Als specifieke activiteiten kunnen worden genoemd de uitbreiding
van de medische boulevard in Schagen en de toepassing van het brede school-concept bij
de (ver-)nieuwbouw van basisscholen ...

•

Cultuur, kunst, recreatie en sport
Ook hier wordt het behoud en de versterking van het bestaande voorzieningenniveau.
mede in het licht van de bevordering van de leefbaarheid in de (kleine) kernen, als een
belangrijk speerpunt van beleid gezien. Daarnaast wordl extra aandacht voor promotie en
imagoversterking van de nieuwe gemeente, mede op basis van de gewenste versterking
van de recreatieve sector, "an belang geacht. Speciale aandacht zal daarbij wordE:fl gericht
op de water- en strandrecreatie en de dag- en verblijfsrecreatie in de nieuwe gemeente.
Complementariteit van en een goede balans tussen voorzieningen is daarbij het
uitgangspunt.

•

Sociale zaken en maatschappelijke ondersteuning
Naast de uitvoering en ontwikkeling van de reeds bestaande activiteiten op dit gebied
(WMO, armoedebeleid etc.) zijn er geen bijzondere beleidsvoornemens voor de nieuwe
gemeente.

•

Milieu
Nastreven van duurzame ontwikkeling is de kern van hel milieubeleid voor de nieuwe
gemeente. De ontwikkeling en uitvoering van lokaal klimaatbeleid is een specifiek
aandachtspunt op dit gebied.
Een ander speerpunt wordt gevormd door de walerbergingsopgave (met name met
betrekking tot het genereren van toegevoegde waarde bij het realiseren van waterberging)
en de aandacht voor het onderhoud en vernieuwing van het rioleringsstelsel.

•

Wonen
Mede op basis van het recent uitgevoende woning behoefteonderzoek voor de Kop van
Noord-Holland zal opvang van de autonome groei en het bouwen naar behoefte voor
specifieke doelgroe'penvooralsnog het uitgangspunt van beleid zijn. Het pröject Pellen aan
Zee vormt daar een uitzondering op, maar moet vanwege het specifieke karakter daarvan
ook los gezien worden van de reguliere ontwikkelingen op dit gebied.
In het kader van de leefbaarheid van de (kleine) kemen is concentratie van nieuwbouw in
één of twee kemen binnen de nieuwe gemeente niet gewenst, maar dient de autonome
groei te worden verdeeld over alle kemen. Alleen voor eventuele groei boven de autonome
behoefte kan concentratie in een beperkt aantal (hoofd-)kernen worden overwogen.

•

Beheer openbare ruimte
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Ook ten aanzien van dit beleidsveld zijn er geen specifieke beleidsvoornemens, anders dan
dat de nieuwe raad zich zal moeten uitspreken over het gewenste kwaliteitsniveau van de
openbare ruimte in de nieuwe gemeente. Onderscheid tussen enerzijds stedelijk en
landelijk gebied en anderzijds tussen het toeristisch en het agrarisch productiegebied is in
dit kader voor de hand liggend.
•

Ruimtelijke ordening, wegen, verkeer en vervoer
Rode draad bij dit beleidsveld is de bereikbaartleid van de kernen, de bedrijventerreinen en
de kust met zowel het eigen als het openbaar vervoer. Ook de verbeteringen aan het
hoofdwegennet , welke reeds voor een groot deel in voorbereiding is genomen, worden in
dit kader van belang geacht.
Daamaast wordt ingezet op het behoud van het landschappelijk en historisch karakter van
de nieuwe gemeente, zowel voor wal betreft de bebouwde omgeving als het landelijk
gebied (bijvoorbeeld de Westfriese Omringdijk).

•

Bedrijventerreinen en landbouw
De nieuwe gemeente heeft op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe
bedrijventerreinen geen regionale opgave. Kwaliteitverbetering en geringe uitbreiding van
bestaande bedrijventerreinen vormen het beleidsspeerpunt. In totaal ligt er een opgave
van 13,5 ha tot en met 2014.
Speciale aandacht wordt geschonken aan het behoud en ontwikkeling van de
Onderzoekslocatie Petten (Duinbedrijven), waarbij de vervanging van de huidige
onderzoeksreactor als speerpunt van beleid wordt aangemerkt.
Tenslotte dient specifieke aandacht te worden gegeven aan de ontwikkeJingsmogelijkheden
voor de land- en tuinbouw, welke als belangrijke economische drager van de nieuwe
gemeente fungeert.

•

Financieel beleid'
Uitgangspunt voor de nieuwe gemeente is een gezonde financiële positie, waarbij de
ambities in evenwicht zijn met de (financiële) mogelijkheden.

5. Werknaam, buitengrenzen en fusiedatum
5.1 Naam nieuwe gemeente
In het Beleidskader gemeentelijke herindeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (vastgesteld door de ministerraad op 3 april 2009) wordt aangegeven dat het de
voorkeur heeft om reeds in het herindelingadvies met de nieuwe gemeentenaam te komen, dan
wel zo snel mogelijk daarna. Indien besluitvorming daarover uitblijft hanteert het kabinet ten
behoeve van het wetgevingstraject de naam van de grootste betrokken gemeente (in dit geval dus
Schagen) totdat de nieuwe raad een andere naam vaststelt.
Gebruikelijk is om in de beginfase een werk naam voor de nieuw te vormen gemeente te hanteren,
zeker als er nog geen overeenstemming is over een nieuwe naam.
•
•
Voorgesteld wordt de werknaam "Omringdijk-West" te hanteren. Argumentatie hiervoor is dat de
Westfriese Omringdiik voor alle drie de betrokken gemeenten een zowel scheidend als bindend
element vormt. Vanwege het ontbreken van enige associatie met de naamgeving van een van de
drie gemeenten, lijkt een dergelijke naam, in afwachting van een (politieke) discussie daaromtrent,
ook erg "veilig".
Ten behoeve van de te voeren discussie over een definitieve naam van de nieuwe gemeente is het
aan te bevelen rekening te houden met de promotionele waarde van de gemeentenaam. Vanuit
het perspectief" recreatiegemeente" is naamsbekendheid van essentieel belang.
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5.2 Buitengrenzen
Voor wat betreft de buitengrenzen van de gemeente wordt uitgegaan van de bestaande
gemeentegrenzen. Van grenscorrecties met omliggende gemeenten is op dit moment geen
sprake. Voor wat betreft de belangen van de omliggende gemeenten wordt een grenscorrectie
vanuit dat perspectief ook niet noodzakelijk geacht. In bijlage 5 treft u een overzichtskaart aan van
de regio Kop van Noord-Holland. mei daarin aangegeven de nieuwe gemeentegrenzen.
5.3 Fusiedatum
Als fusiedatum is reeds door alle drie de gemeenteraden 1 januari 2012 aangegeven. Verwacht
wordt dat een periode van twee jaar (eind 2009 1011 januari 2012) voldoende ruim is om op een
zorgvuldige wijze te kunnen komen tot de vorming van een nieuwe bestuurlijke en ambtelijke
organisatie. Ervaringen bij reeds uitgevoerde herindelingen onderschrijven dit.
Op de weg naar de nieuwe gemeente zullen de drie nu nog zelfstandige gemeenten daar waar
mogelijk reeds samenwerking en harmonisatie nastreven en zo werkenderweg de overgang naar
een nieuwe organisatie vergemakkelijken,

6. Toetsing aan Beleidskader gemeentelijke herindeling
Bij brief van 3 april 2009 is door de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
aan de Tweede Kamer een vernieuwd beleidskader voor gemeenlelijke herindeling gepresenteerd.
Uitgangspunt voor het kabinet is "dat gemeenten en provincies in staat moeten worden gesteld die
oplossing te kunnen kiezen die voor de aanpak van maatschappelijke vraagstukken het meest
effectief en efficiënt is. Dit met waarborQing van democratische legitimiteit en controle en passe.nd
binnen de bestulJriijke organisatie van ons land".
Herindeling wordt daarbij gezien als één van de mogelijke oplossingen die kan bijdragen aan de
versterking van het lokaal bestuurindien gemeenten kiezen voor het instrument herindeling dan zal
een herindelingadvies. alvorens het wetgevingstraject daarvoor wordt opgestart. getoetst worden
aan een zestal criteria (draagvlak. bestuurskracht. duurzaamheid. interne samenhang. regionale
samenhang en planologische ruimtebehoefte). Deze criteria zijn niet absoluut. maar
richtinggevend.
Onderstaand wordt per criterium ingegaan op de specifieke situatie zoals die van toepassing is op
het voorliggende herindelingontwerp.
• Draagvlak
Bij dit criterium Wordt onderscheid gemaakt tussen bestuurlijk draagvlak. maatschappelijk
draagvlak en regionaal draagvlak.
Van bestuurlijk draagvlak is er sprake indien de gemeenteraden van de betrokken gemeenten een
herindelingsadvies hebben vastgesteld.
Dit vereist dus in iedere gemeenten een raadsmeerderheid voor de voorgenomen herindeling.
Door het herindelingsontwerp vast te stellen wordt een eerste formele stap in dit proces genomen.
Ten aanzien van maatschappelijk draagvlak geldt als uitgangspunt dat de gemeenten zelf
verantwoordelijk zijn voor de wij~e waarop de inwoners bij het herindelingsproces word~n
betrokken, Deze stelling is inherent aan de representatieve democratie. Wel dient in het
herindelingsadvies (-ontwerp) aangegeven te worden op welke wijze de inwoners en
maatschappelijke organisaties bij het herindelingsproces betrokken zijn.
In het kader van dit herindelingsontwerp zal per gemeente kort worden aangegeven welke
specifieke op inwoners/instellingen gerichte activiteiten zijn ondernomen in het voortraject naar het
nu voorliggende conceptbesluil.
Harenkarspel:
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De inwoners van de gemeente zijn middels een huis-aan·huis folder uitgenodigd voor een tweetal
discussieavonden op 11 februari (Waarland) en 12 februari 2009 (Warmenhuizen). In totaal 125
inwoners hebben de bijeenkomsten bezocht en heeft nog een zevental inwoners via de mail
gereag eerd.
Daamaast hebben ook verschillende politieke partijen op hun ledenvergaderingen over dit
onderwerp gesproken.
Schagen:
Vanuit de politieke partijen is in september 2008 gestart met het betrekken van burgers bij het
onderwerp herindeling. Ook in de ledenvergaderingen is het onderwerp ruimschoots aan de orde
gesteld.
Begin april 2009 is van gemeentewege een huis-aan-huis brochure verspreid waarin, naast
algemene informatie over het herindelingsproces, ook de standpunten van de verschillende
raadsfracties zijn opgenomen. Tevens werden de inwoners, organisaties en bedrijven uitgenodigd
voor een tweetal bijeenkomsten op 16 en 22 april 2009. De totale opkomst bedroeg 51 personen
(exclusief raads- en commissieleden).
Zijpe:
Na de verzending van een huis-aan-huis brochure eind 2008, heeft in de periode half januari tot
half februari 2009 een viertal bijeenkomsten in de vier grootste dorpskernen plaatsgevonden. De
totale opkomst van de vier avonQen bedroeg 177 (115) personen (lussen haakjes: exclusief raads
en commissieleden). De aanwezigen konden middels stemkastjes hun mening kenbaar maken
over een aantal stellingen.
Door de politieke partijen zijn pp 12 mei (BKV) en 25 mei 2009 (CDANVD/PvdAlNatl!urlijk Zijpe)
discussieavonden georganiseerd over de voorgenomen herindeling.
Naast deze informatie-/discussieavonden heeft de raad van Zijpe in meerderheid besloten om het
voorgenomen besluit tot het fuseren met een of meerdere gemeenten via een raadplegend
referendum voor te leggen aarrde kiesgerechtigde inwoners van de gemeente. De twee
coalitiefracties, die een meerderheid in de raad hebben, hebben zich op voorhand verbonden aan
de uitkomst van dit referendum, mits de opkomst minimaal 40% is.
Het referendum heeft plaatsgevonden op 4 juni 2009, tegelijkertijd met de verkiezingen voor het
Europees Parlement. Bij een opkomst van ruim 45% is door bijna tweederde van de kiezers
aangegeven voorkeur te hebben voor behoud van zelfstandigheid. Op 30 juni 2009, als dit
herindelingontwerp ter besluitvorming aan de raden wordt voorgelegd, zal blijken welk concreet
gevolg aan de uitkomst van het referendum zal worden gegeven.
Regionaal draagvlak heeft betrekking op omliggende of naburige gemeenten. Deze dienen in staat
te worden gesteld hun zienswijze met betrekking tot het herindelingontwerp kenbaar te maken.
Bij een negatieve zienswijze van een of meer omliggende en/of naburige gemeenten dient in het
herindelingadvies beargumenteerd te worden waarom het herindelingproces toch wordt voortgezet.
De provincie dient daarbij te beoordelen welk belang het zwaarst dient te wegen.
Aangezien het herindelingontwerp de basis vormt voor het indienen van zienswijzen, is het
belangrijk te anticiperen op mogelijke weerstand tegen het nu voorliggende fusievoorstel.
De nieuw te vormen gemeente wordt begrensd door de gemeenten Den Helder, Anna Paulowna,
Niedorp, Heerhugowaard, Langedijken Bergen. Aangezien Anna Paulowna en Niedorp zich
positief hebben uitgesproken over de OostlWest 1-variant en zij zich op dit moment voorbereiden
op een fusie met Wieringermeer (en eventueel Wieringen), mag een positieve zienswijze op de
fusie van Schagen, Harenkarspel en Zijpe worden verwacht. De gemeenten Langedijk en Bergen
(waarvan de laalste een nog vrij recente fusiegemeente is) zijn hoofdzakelijk gericht op de regio
Alkmaar en zullen, naar verwachting, geen bezwaar hebben tegen de voorgenomen fusies in de
Noordkop. Daarentegen zal van de gemeente Den Helder een zienswijze kunnen worden
verwacht (zie ook de inleiding). Om die reden zal hieronder kort worden ingegaan op de mogelijke
argumenten die vanuit de gemeente Den Helder tegen de OostlWest 1-variant zullen worden
ingebracht.
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De beoogde fusiegemeente Schagen/Harenkarspel/Zijpe is van mening, dat een aanzienlijke
gebiedsuitbreiding van de huidige gemeente Den Helder, afgezien van een daaraan gekoppelde
(beperkte) uitbreiding van het aantal inwone~, geen toegevoegde waarde biedt voor de
ontwikkeling van de regio Kop van Noord-Holland. Den Helder dient daarentegen nadrukkelijk wel
in de gelegenheid gesteld te worden zich te ontwikkelen tot" complete stad". Daartoe dient de stad
ook voldoende fysieke ruimte beschikbaar te hebben om aan die opgave tegemoet te kunnen
komenDe belangrijkste opgave voor Den Helder richt zich op de binnenstedelijke
ontwikkeling/reconstructie. Mede gezien het in de toekomst (vanaf 2020) geprognoliseerde
krimpscenario voor de Kop van Noord-Holland, is grootschalige woningbouw of aanzienlijke
uitbreiding van bedrijvigheid voor de gemeente Den Helder (noch voor de overige
Noordkopgemeenten) voor de komende decennia niette verwachten. Het mogelijk in te brengen
argument dat inwoneraantal sterk bepalend is voor het genereren van invloed op regionaal,
provinciaal of riiks niveau wordt niet gedeeld. Voorbeelden van 100.000+-gemeenten die op
landelijk niveau nauwelijks een rol van betekenis spelen zijn er te over. De mogelijkheden en
opgaven van het-gebied in kwestie is veelal·van veel grotere waarde voor het verllrijgen van
bestuurlijke aandacht dan louter en alleen schaalgroolle.
• Bestuurskracht
Een herindelingadvies dient een inschatting te bevatten van de bestuurskracht van de nieuw te
vormen gemeente. Daarbij dient te worden aangesloten bij de in het beleidskader opgenomen
ol/erwegingen inzake bestuurkracht. Deze betreffen:
1. Het voldoende in staat zijn ambities te formuleren en te realiseren.
2. Het voldoende bestuurskrachtig zijn (met bestuurders die over de juiste kwaliteiten
beschikken) waar het gaat om bestuurltike sturing geven aan besluitvorming over,
uitvoering van en verantwoording over beleid.
3. Het kunnen beschikken over een ambtelijke organisatie die voldoende robuust is en
in staat is taken en verantwoordelijkheden adequaat en professioneel uit te
oefenen. Ook verminderde kwetsbaarheid en een versterkte positie op de
arbeidsmarllt spelen een rol.
4. Het in staat zijn een goede bijdrage te leveren aan de oplossing van
maatschappelijke (lokale) en regionale opgaven.
5. Het kunnen oppakken van de regierol naar medeoverheden en maatschappelijke
partners ter verwezenlijking van de maatschappelijke taken en de eigen ambities.
6. Het bij de vormgeving van beleid voldoende rekening houden met de verschillende
lokale gemeenschappen. Dit vertaall zich in een adequate interactie met de
samenleving, bijvoorbeeld door middel van binnengemeentelijke decentralisatie,
ambtelijke deconcentratie of een actief kernenbeleid.

•

Met de voorgenomen fusie van de drie gemeenlen wordt beoogd zowel een bestuurlijke als een
ambtelijke organisatie te realiseren die in ruime mate voldoet aan de overwegingen zoals die
hierboven zijn vermeld.
De nieuw te vormen gemeente (meI ruim 46.000 inwoners) zal kunnen beschikken over een
gemeenteraad met 29 leden (categorie 45-50.000 inwoners) en 2 (wellelijk minimum) tot 5,8
(wettelijk maximum) fulltime wethouders. Voor de ambtelijke organisatie kan worden uitgegaan van
± 300 fte, een en ander afhankelijk van de kellzes die gemaakt worden len aanzien van
intergemeentelijke samenwerking of andere vormen van uitbesteding.
Gezien de grote hoeveelheid kernen binnen de nieuwe gemeente (27) zal een actief kernenbeleid
voor de nieuwe gemeente een speerpunt van beleid vormen.

• Duurzaamheid
Het begrip duurzaamheid heeft betrekking op de periode waarvoor de toekomstige gemeente
toegerust is om zijn taken naar behoren Ie kunnen vervullen. Daarbij dient niet alleen de nieuwe
gemeente zelf in ogenschouw te worden ge[1omen, maar ook de directe omgeving.
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Voor wat betreft dit criterium kan in grote lijnen worden aangesloten bij hetgeen in het rapport van
de informateur hierover is venneld. Belangrijk is dat kan worden vastgesteld dat, naast de te
vonnen nieuwe gemeente SchagenlHarenkarspeVZijpe, een tweede fusiegemeente aan de
oostzijde van de Kop van Noord-Holland ontstaat en dat de gemeente Den Helder, die in het
voorstel geen deel uit maakt van een herindeling, in staat is om zijn stedelijke functies op een
adequaat niveau te kunnen ontwikkelen. Het nu voorliggende herindelingontwerp staat een
dergelijke ontwikkeling van Den Helder niet in de weg.
Een en ander neemt overigens niet weg, dat samenwerking tussen de nieuw te vonnen en de te
handhaven gemeenten in de Noordkop noodzakelijk zal blijven. Verwezen wordt naar paragraaf 8
van dit voorstel, waar nader ingegaan wordt op de huidige en toekomstige
samenwerkingsverbanden binnen de regio.
Uitgaande van het (in ieder geval grotendeels) handhaven, dan wel zelfs uitbouwen van bestaande
samenwerkingsverbanden, kan worden geconstateerd dat de nieuw te vormen gemeente voor een
langere periode in staat moel worden geacht zijn laken op een acceptabel niveau te kunnen
uitoefenen. Uiteraard geldt hierbij dat uitgegaan wordt van de huidige en in de toekomst te
verwachten stand van zaken met betrekking tot gemeentelijke taken. Indien inzichten ten aanzien
van de lokale democratie drastisch wijzigen, dan kan dat voor de discussie over schaalgroOIIe
vanzelfsprekend ook vergaande consequenties hebben.

• Interne samenhang
Het beleidskader geeft aan dat de nieuw te vo~men gemeenten dient te beschikken over een
logische interne samenhang, welke identiteit verschaft aan de nieuwe bestuurlijke eenheid. Deze
samenhang kan verschillende uitingsvonnen hebben: cultureel, sociaal, economisch, geografisch,
etcetera.
•
Een gezamenlijke identiteit is gemakkelijker te vinden als er sprake is van een samenvoeging van
homogene gemeenten. Reeds eerder is echter geconcludeerd dat de voorgestane fusie
hoofdzakelijk complementair van karakter is. Ieder van de drie gemeenten brengt elementen in die
de ander niet of in mindere mate te bieden heeft. Op deze wijze kan een samenvoeging een
duidelijke meerwaarde creëren, terwijl bij samenvoeging van homogene gemeenten sprake is van
"meer van hetzelfde", waardoor de meerwaarde veelal beperkt blijft tot efficiencyvoordelen als
gevolg van een grotere schaal.
In de door ons voorgestane fusie kan door het koesteren van de eigenheid van de huidige
gemeenten (dan wel van de kernen binnen die huidige gemeenten) een verdere uitbouw van die
eigenheid plaatsvinden en behoeft niet noodzakelijkerwijs alles overal te kunnen. Een nadeel, voor
zover daarvan kan worden gesproken, is dat het genereren van een gevoel van verbondenheid
met de nieuwe gemeente een lastiger opgave is. In hoeverre dat echter problematisch is valt nog
te bezien. De huidige inwoners van Callantsoog, Pellen, 't Zand etc. voelen zich vooral
Callantsoger, Peltemer of landtemer en nauwelijks Zijpenaar. Voor de inwoners van de gemeente
Harenkarspel geldt hetzelfde, voor die van Schagen vanzelfsprekend niel. Belangrijk is, dat een
gemeentebestuur oog heeft voor de verschillen en deze ook accepteert. Op die wijze kan iedere
kern zijn eigen identiteit behouden en ontwikkelen, hetgeen de leefbaarheid van de kemen
bevordert. Ook dat vonnt een kwaliteitsaspect voor de nieuwe gemeente.
Indien de gerichtheid op deze verscheidenheid gezien kan worden als het gemeenschappelijk
kenmerk voor de nieuwe gemeente, dan mag dat als een positieve bijdrage aan het aspect "interne
samenhang" worden beschouwd. Ot>k het landelijke karakter van de drie gemeenten, waarbij
Schagen weliswaar als stadse kern kan worden aangemerkt maar niet of nauwelijks de ("groot"
)stedelijke problematiek kent van steden als Alkmaar, Hoorn en Den Helder, kan in het
voorliggende fusievoorstel als een bindend element worden beschouwd.
• Regionale samenhang
In het door de infonnateur over de bestuurlijke toekomst van de Noordkop uitgebrachte rapport is
een nadrukkelijke focus gelegd op een evenwichtige samenhang in de regio Kop van Noord
Holland. Door in te zeilen op een evenwichtige verdeling van het aantal inwoners, en de daarbij
behorende bestuurlijke en ambtelijke schaal, wordt getracht meer evenwicht te brengen in de
bestuurlijke verhoudingen. Aangezien, zoals reeds eerder betoogd, samenwerking noodzakelijk
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blijft, is gelijkwaardigheid in bestuurskracht gewenst. Hierdoor kan iedere gemeente een
volwaardige bijdrage aan samenwerkingsverbanden leveren hetgeen niet alleen de kwaliteit, maar
ook het democratisch gehalte van de menings- en besluitvorming in dergelijke gremia bevordert.
De gemeente Texel neemI in dil kader overigens een afwijkende plaats in, hetgeen vanwege de
eilandslalus wel begrijpelijk en ook niet onoverkomelijk is.
Gezien vanuit het perspectief van een functionele (her-)indeling van de Kop van Noord-Holland,
kan worden gesteld dat bij de beoogde fusies, naast het eiland Texel. een drietal gemeenten
ontstaan die ten opzichte van elkaar een complementair karakter hebben: Den Helder als
stedelijke kem met walergebonden bedrijvigheid en slechtweervoorzieningen voor de recreant, de
oostelijke gemeente met de focus op agribusiness en de westelijke gemeente met (kust-)recreatie
als speerpunt van economische bedrijvigheid.

• Planologische ruimte behoefte
Het beleidskader vermeldt dat een herindeling zijn oorsprong kan hebben in de gevoelde behoefte
aan een bestuurlijke oplossing van ruimtelijke problemen. Een knelpunt kan ontstaan wanneer een
gemeente bij het oplossen van haar ruimtelijke, maatschappelijke of economische opgaven (mede)
afhankelijk is van de medewerking van omliggende gemeenten. Alhoewel, aldus het beleidskader,
dergelijke problematiek ook kan worden opgelost door intergemeentelijke samenwerking, kan er
een situatie ontstaan waarbij een duurzame bestuurlijke oplossing alleen middels herindeling kan
worden geboden.
Voör de bij dit herindelingsontwerp betrokken gemeenten kan alleen voor de gemeente Schagen
worden geconcludeerd dat deze praktisch tegen haar grenzen van ruimtelijke ontwikkeling
aanloopt De beoogde fusie voorziet in het binnengemeentelijk oplossen van deze situatie. Een en
ander is vanzelfsprekend sterk afhankelijk van de keuzes die door de nieuwe gemeenteraad
worden gemaakt met betrekking tot toekomstige woningbouw en bedrijvigheid.
Hieronder zal kort worden ingegaan op de huidige ontwikkelingen met betrekking tot
volkshuisvesting en bedrijventerreinen.
Volkshuisvesting.
De drie gemeenten hebben in 2005 (Harenkarspel en Zijpe), respectievelijk in 2006
(Schagen) een woonvisie vastgesteld. Daarin geven Schagen en Zijpe een ambitieniveau
weer dat gebaseerd is op groei en beperkt Harenkarspel zich tot bouwen voor eigen
behoefte.
In 2006 is levens voor de Kop van Noord-Holland een Regionale woonvisie vastgesteld,
waarin afspraken zijn vastgelegd over kwantitatieve en kwalitatieve woningbouwopgaven,
leefbaarheid. huisvesting voor ouderen en zorgvragers, alsmede een kwaliteitsimpuis voor
de bestaande woningvoorraad.
In 2009 is een Regionaal woningmarktonderzoek gepresenteerd, waarbij de in de
Regionale woonvisie opgenomen groeiambitie van 1000 woningen per jaar is teruggebracht
tot 400 woningen per jaar (exclusief de plussen voor Agriport, het Wieringerrandmeer en
Pellen aan Zee).
Geconcludeerd kan worden dat voor alle drie de beoogde fusiegemeenten de
oorspronkelijke woningbouwplanning naar beneden moet worden bijgesteld.

Bedrijventerreinen.
Voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen is regionale samenwerking van essentieel belang. In
opdracht van de provincie Noord-Holland heeft een onderzoeksbureau recent nieuwe
behoefteramingen voor bedrijventerreinen in de Kop van Noord-Holland gemaakt. In 2007 is door
de samenwerkende gemeenten in de Kop van NOord-Holland gestart met het opstellen van een
Regionate Visie Bedrijventerreinen Kop van Noord-Holland.
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In de'r~ioji.lile,pla,!)Ding!öopgave toten met20i4 geldl.voor de gèiTîe~ntè"!-larenkar!öpel,een
uitbreidingvan'bedrijveiiterreinen'iriêt 3;5 hàen voor Zijpe 4 ha:Voor;SchagenwordtreKening
:gehoiidëii in~t·6h?l (L~lQendijk), welkeoverlgensbuiteri de regionale plafiriingsopgave ligt.

•

•
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7. Financiële kerngegevens en gewenningsbijdrage
7.1 Financiële kerngegevens van de drie gemeenten
Overzicht lokale lastendruk per gemeente per 2009
(bron: dig ilale atlas www.coelo.nl)

Gemeente

OZS-tarief
niet
woningen

Harenkarspel
SchaQen
Zijpe
Gemeente

Harenkarspel
SchaQen
Zijpe

€
€
€

4,55
6,74
4,93

Gemiddelde
economische
waarde per
woning

€
€
€

272.500
225.750
250.000

OZS-last
eigenaar
woningen

€
€
€

2,26
2,33
2,09

€ 125,40
€ 101,60
€ 187,97

Afvalstoffenheffing
3 en
2 pers.
1 pers.
mëerpers.
Huishouden Huishouden Huishouden

€
€

240,24
278,00

€. 250,00

€
€
€

240,24
175,00
220,00

€ 170,04
€ 175,00
€ 180,00

Rioolrecht
eigenaarl
gebruiker

Totaal gemiddelde
belastingdruk
(eoelo-sife)
m.p.h.'
e.p.h.'

€ 612
€ 590
€ 6 47

€ 542
€ 487

€. 577

• e.p.h. '" eenpersoonshuishouden

m.p.h. = meerpef5oonshuishouden

Overzicht financieel meerjarenperspectief programmabegrotingen
(bron: begrotingen 2009)

(bed""'en , € 10001

Gemeente

Saldo na bestemmina

2009
Harenkarspel
SchaQen
Zijpe

37
392
166

2010
56
1.061
372

21.1
111
392
362

2012
25
203
269
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Overzicht reserves en voorzieningen per gemeente in meerjarig perspectief
(bron: Nota's res erves en voorzieningen en begrotingen 2009)
(bedraaen x € 1000)

Gemeentel
Reserves en
voorzieninaen

1-1-2009

1-1-2010

1·1·2011

1-1-2012

5.186
11.525
5.548
22.259

5.186
11.265
2.881
19.332

5.186
11.161
2.893
19.240

5.186
11.242
2.864
19.292

Harenkarspel:
AlGemene reserve
BestemminGsreserves
VoorzieninGen
Totaal
Schagen:
AlGemene reserve
Bestemminasreserves
Voorzieningen
Totaal

.

4.461
9.011
1.538
15.010

4.662
7.157
1.450
13.269

4.777
8.560
8.640
21.977

4.600
7.805
8.928
21.333

.

.

4.872
5.087
1.422
11.381

5.091
4.576
1.214
10.881

4.600
7.554
9.701
21.855

4.600
7.359
10.749
22.708

Zijpe:
AlGemene reserve
BestemminQsreserves
Voorzieninqen
Totaal

.

7.2 Gewenningsbijdrage als gevolg van gemeentelijke herindeling.
De op basis van de huidige maatstaven berekende gewenningsbijdrage voor de nieuw te vormen
gemeente bedraagt € 9.484.808,00.
Deze bijdrage wordt gedurende een viertal jaren vanaf de ingangsdatum van herindeling verstrekt
(40% in het eerste jaar en 20% per jaar in de drie daarop volgende jaren). Dit betekent, dat de
voorbereidingskosten die aan de datum van herindeling vooraf gaan, uit eigen middelen door de
huidige gemeenten dienen te worden voorgefinancierd.
De gewenningsbijdrage kan, onder meer, worden aangewend ter dekking van de
voorbereidingskosten, de frictiekosten en de kosten van herhuisvesting.
'Na afloop van deze vier jaar is de bijdrage uit het gemeentefonds in totaliteit lager dan de som van
de huidige uitkeringen. Uitgangspunt is, dat de nieuwe uitkering als uitgangspunt wordt genomen
voor de financiële ruimte van de nieuw te vormen gemeente.
In bijlage 4 is een specificatie van de berekening van de gewenningsbijdrage opgenomen.
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8. Gevolgen voor bestaande samenwerkingsverbanden
De drie te fuseren gemeenten maken deel uit van een aantal samenwerkingsverbanden. In
principe is het aan de raad en het college van de nieuw te vormen gemeente om zich. in overleg
met de andere deelnemende gemeenten aan de betreffende gemeenschappelijke regeling, uitte
spreken over het al dan niet continueren van deze verbanden. De belangrijkste discussiepunten
hierbij vormen de gemeenschappelijke regelingen die zich beperken tot de gemeenten in de
Noordkop die deel uitmaken van het beoogde opschalingsproces (naast de bij dit
herindelingsontwerp belrokken gemeenten belreft dat Niedorp, Wieringermeer, Anna Paulowna en
Wieringen). Het betreft:
• de Intergemeentelijke milieudienst Kop van Noord-Holland (IMD)
• de Intergemeentelijke Sociale Dienst (hiervan maakt Schagen géén deel uit)
• het Veiligheidsbureau Anna Paulowna/Schagen/Zijpe
Voor wat betreft de IMD dient rekening gehouden te worden met een parallel aan hel

herindelingproces lopend traject mei betrekking tot de ontwikkeling van regionale
Omgevingsdiensten. Door de gemeentebesturen in de Noordkop (van de drie in dit
herindelingonlwerp in het-geding zijnde gemeenten heeft Schagen nog geen stal'ldpunt
ingenomen) is een intentie uitgesproken te komen tot de ontwikkeling van een Omgevingsdienst
voor de (sub-}regio Kop van Noord-Holland. In deze Omgevingsdienst worden in principe alle
toezichts- en handhavi(1gstaken ondergebracht op het gebied van Milieu, Bou'(>l- en Woningtoezicht
en Ruimtelijke Ordening. Ook vergunningverlening op die terreinen kan mogelijk voor een deel aan
die regionale dienst worden toegevoegd, met dien verstande dat als uitgangspunt wordt
gehanteerd dat de vergunningverlening vanuit de gemeentelijke loketten plaatsvindt.
Voor wat betreft de IMD en de ISO bestaat echter de nadrukkelijke voorkeur de besluitvorming
door de raden en colleges van de huidige gemeenten te laten plaatsvinden. Reden hiervoor is dat
een eventuele opheffing van deze verbanden zal betekenen dat de daar werkzame medewerkers
in de ambtelijke organisaties van de nieuw te vormen gemeenten moeten worden ingepast.
Ten aanzien van het Veiligheidsbureau is de situatie verschillend ten opzichte van de IMD en de
ISO aangezien er hier geen sprake is van een openbaar lichaam op grond van de Wet
Gemeenschappelijke Regelingen, maar een samenwerkingsverband op basis van een
overeenkomst, waarbij de gemeente Zijpe als (rechtspositioneel) drager van de medewerkers van
het Veiligheidsbureau fungeert. Voor de hand liggend is dat bij de beoogde fusie het
Veiligheidsbureau geïntegreerd wordt in de nieuwe gemeente en dat de werkzaamheden voor de
huidige gemeente Anna Paulowna komen te vervallen (maar worden gecompenseerd door de
toevoeging van Harenkarspel). De medewerkers van het Veiligheidsbureau hebben vanwege hun
rechtspositionele aanstelling bij de gemeente Zijpe dezelfde rechten bij een herindeling als het
overige personeel van de gemeente Zijpe.

Met betrekking tot de overige gemeenschappelijke regelingen is eventuele opheffing minder voor
de hand IiggentJ aangezien deze, dan wel een wettelijke status hebben (Veiligheidsregio, GGD).
dan wel op een dusdanig schaalniveau zijn georganiseerd dat afschaling naar gemeenteniveau
geen reële optie is.

9. Vervolgprocedure
Afgezien van de mogelijke gevolgen van de uitkomst van het referendum in de gemeente Zijpe, zal
het vervolgproces als volgt plaatsvinden.

19

Na besluitvorming in de drie gemeenteraden op 30 juni 2009 dient het herindelingontwerp
gedurende een periode van acht weken ter inzage te worden gelegd (artikel 5, 2" lid Wet Arhi).
Gedurende die periode kan "een ieder" zijn zienswijze over het ontwerp kenbaar maken bij het
college van burgemeester en wethouders. Het ontwerp wordt na de vaststelling ook aan het
college van gedeputeerde staten toegezonden.
Gezien het tijdstip van beoogde vaststelling van het herindelingontwerp wordt voorgesteld de
termijn van ter inzage legging te verlengen met vier weken. Dit, in verband met het feit, dat begin
juli de zomervakantieperiode begint en niet de indruk mag worden gewekt dat deze periode wordt
"misbruikt" om te voorkomen dat er "niet-gewenste zienswijzen" worden ingebracht. Uitgaande van
een ter inzage legging per 6 juli 2009, betekent dat een zienswijzenperiode die loopt tot 28
september 2009.
Gedurende de tennijn van ter inzage legging zijn wij voomemens in de drie huidige gemeenten
enkele bijeenkomsten te organiseren waarin inwoners of vertegenwoordigers van instellingen en
bedrijven hun mening met betrekking tot dit herindelingontwerp kunnen inbrengen. De verslagen
van deze bijeenkomsten zullen"dan bij het opstellen van het herindelinadvies worden tletrokken,
naast de formeel ingebrachte zienswijzen.
Na afloop van de ter inzage legging periode wordt een definitief herindelingadvies ter
bes\uitvonning aan de gemeenteraden voorgelegd. In dit advies wordt ingegaan op de ingebrachte
zienswijzen en wordt aangegeven of, en zo ja, in welke mate in het definitieve herindelingadvies
met de ingebrachte zienswijzen is rekening gehouden.
Afhankelijk van.de aard van de ingebrachte zienswijzen kan vervolgens een definitief
herindelingadvies eind oktober 2009 ter besluitvonning aan de raden worden voorgelegd.
Na vaststelling door de raden wordt het advies ter goedkeuring toegezonden aan gedeputeerde
staten. Deze.zend het herindelingadvies, voorzien van haar zienswiize, aan de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Indien de Minister (lees: de Staatssecretaris) op basis van het herindelingadvies besluit een
voorstel voor een herindelingregeling (wet) te doen, dan zendt zij het voorstel binnen vier maanden
na ontvangst van het herindelingadvies aan de ministerraad.

•
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Tabel: Berekening verruimde lijdelijke verdeelmaatslaf herindeling conform

~

decembercirculaire 200a en uitkeringspercentage voor 2009' (nieuwe maatstaO

r : - : - - - - - - , : : - - : - : - - - - , - - - - - - - - - , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : iQ

---'ll ..

r--=-:A"----l----"V..
a"st be"'d=-r:..:a:.;L1l1O",le",r,--'a""e"'m=e"'e.:.:n.:.:te=--1.
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Vast bedrag per gemeente waarmee
het totaal aantal gemeenten afneemt
door de samenvoeging (gebaseerd op
8 jaar het vaste bedrag in het gemeentefonds)
Aantal gemeenten waarmee het totaal aantal
gemeenten door de samenvoeging verminderd

.),

,"

€ 2245.440,00

wordt
Verdeelmaatstaf herindeling op basis van
L -_ _v",a=sc..t=-be=-d",r.=a""Q=
ple,--r",
QEe",m=ee",n.:..;t,;:,e...('1""x.:::2J-)

~

2

3.

Bl

Vast bed rail Der inwoner

4.

Vast bedrag per bij samenvoeging betrokken inwoners
op 1 jaar voorafgaand aan de herindeling. met
uitzondering van de inwoners van de grootste gemeente
Aantal inwoners per 1 januari 201 J:"
- gemeente Harenkarspel
- gemeente Schagen
- gemeente Zijpe
Totaal aantal inwoners bij de herindeling betrokken
per 1 januari 2011 (5a+5b+5c)
Aantal inwoners van de gemeente met het grootsle
aantal inwoners per 1 januari 2011
-/
Aantal inwoners waarvoor het vast bedrag wordt betaald
Verdeelmaatstaf herindeling op basis van vast
bedrag
per inwoner f8x4)

5.
a.
b.
c.
6.
7.
a.
9.

Cl

Tijdelijke verdeelmaatstaf herindelinll

10.

Totaal tijdelijke verdeel maatstaf herindeling
exclusief uitkeringsfactor (3+9)
Voorlopig uitkeringsfactor voor 2009
(stand septembercirculaire 2008)
Totaal lijdelijke verdeelmaatstaf herindeling
inclusief uitkeringsfactor (10'11 )
Totaal tijdelijke verdeelm~atstaf herindeling
inclusief uilkerinasfactar per inwoner (12/6)

11.
12.
13.

0)
14.
15.
16.
17.

~€'__4'__.4c..9'__O,.880

€

53,29

15.980
19.121
11.547
46.64a
19.121
27.527

€ 1.466914

€

5.957.794
1.592
€ 9.484.aOa

€
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Betaalritme tijdelijke verdeel maatstaf herindelina inclusief uitkeringsfactor
1e jaar na herindeling (12*14)
40%
2e jaar na herindeling (12'15)
20%
3e jaar na herindeling (12'16)
20%
20%
4e jaar na herindeling (12'17)

€ 3.793.922
€ 1.896.962
€ 1.896.962
€ 1.896.962

BIJ een voorlopige Uil kenngsfactor voer 201' van 1.631 (s eptemberclrculaire 2008)
bedraagt de verdeelm aatstaf € 9.717.162.

Aantal inwoners is gebaseerd op het rekenmodel septembercirculaire 2008 Uitkeringsjaar 2009.
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BIJLAGE 2: Begrenzing van de nieuw te vormen 'gemeente.

22

BIJLAGE XIII

Herindelingsontwerp Harenkarspel - Schagen - Zijpe

Provincie Noord-Holland
13 juli 2010

Inhoudsopgave

.5

I. Inleiding
2. Beschrijving van de Kop van Noord·Holland

6

2.1 Korte karakteristiek
2.2 Regionale opgaven en vraagstukken
2.3 Coneluderend

,
,

,

,

9

3. Waarom een provinciale Arhi-procedure?
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Voorgaande ontwikkelingen
Bestuurlijk dilemma in de regio
Start Arhi-proeedure
Bestuurskrachtonderzoek Zijpe
Concluderend

4. Op weg naar standpuntbepaling

6
7
9

:

,
y

9
J2
13
14
16
16

4.1 Toetsing beleidskader gemeenlelijke herindeling
4.2 Concluderend; waarom een fusie en waarom deze)usie?

20

16

5. De verdere procedure

21

Bijlagen

11
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Xl
XII
XIII

"Als het schaakbord verandert, verandert ook het spel- Eindrapport
Bestuurskrachtonderzoek gemeente Zijpe en regio", Berenschot, 24 februari 20 I0
Brief van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland aan de negen gemeenten in de
Kop, d.d. 28 oktober 2008
Rapport "De Kop steekt de koppen bij elkaar''', dhr. Nieo Schoof, februari/ maan
2009
Verslag Arhi-overleg gemeente Zijpe d.d. 28-10-2009
Verslag Arhi-overleg gemeente Harenkarspel d d. I I-I 1-2009
Verslag Arhi-overleg gemeente Schagen d.d. 17-1 1-2009
Brief van de gemeente Zijpe aan Gedeputeerde Staten, d.d. I1 mei 2010
Brief van de gemeente Harenkarspel aan Gedeputeerde Staten, d.d. 21 april 2010
Briefvan de gemeente Schagen aan Gedeputeerde Staten, d.d. 27 april 2010
Schematische weergave vervolgprocedure
Delinitief eoneepl herindelingsontwerp Harenkarspel/Schagen/ Zijpe, versie 12 juni
2009
Financiële positie van de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe
Begrenzing van de nieuw Ie vormen gemeente

3

I.

Inleiding

Voor u li!,>1. het herindelingsontwerp van drie gemeenten in de regio Kop van Noord-Holland:
de gemeente Harenkarspel, Schagen en Zijpe. Dit herindelingsontwerp is het resultaat van een
bestuurlijk proces in deze regio dat enige jaren geleden in gang is gezet. Beoogd resultaat van
dit proces is te komen tot gedragen en duurzame maatregelen ter versterking van de
bestuurskracht in de regio Kop van Noord-Holland. Bij de totstandkoming van dit
herindelingsontwerp is door ons college veel waarde gehecht aan de inbreng van alle negen
individuele gemeenten in de regio.
Desondanks kwam er een moment waarop de provincie een afweging heeft moeten maken
tussen het belang van de regio en haar negen gemeenten, en het belang van één individuele
gemeente, te weten dc gemeente Zijpe. De gemeenteraad van Zijpe heeft zieh meermaals
uitgesproken over de noodzaak om zijn bestuurskracht Ie versterken middels' fusie. Echter, na
het houden van een referendum in de gemeente Zijpe kwam de gemeenteraad daarop terug.
Hierdoor ontstond een bestuurlijk dilemma. Er waren namelijk geen gedragen en duurzame
alternatieven om de bestuurskracht in de regio te versterken. Bij gebrek aan afdoende
alternatieven of mogelijkheden om de wens van Zijpe te verbinden met de wensen en
belangen van de rest van de regio, moest~n Gedeputeerde Staten een b~sluit nemen. Daarom
is besloten een procedure ex artikel 8 van de Wet Algemene Regels Herindeling (Wet Arhi) te
starten. Met de vaststelling van dit herindelingsontwerp door het eollege van Gedeputeerde
Staten is de.eerste fonnele stap gezet in het kader van de Wet Arhi.•
Leeswijzer
Allereerst zullen wij in dit ontwerp een beschrijving geven van de karakteristiek en opgaven
van de betreffende gemeenten en de regio. In hoofdstuk 3 zeilen we üiteen wat de
voorgeschiedenis is en gaan we nader in op het hierboven kort geschetste bestuurlijke
dilemma en de aanleiding tot de huidigc Arhi-procedure. Daarna beoordelen we het voorstel
tot een samenvoeging van Harenkarspel, Sehagen en Zijpe aan de hand van het beleid van het
Rijk cn de provincie op het terrein van de bestuurlijke organisatie. Zo komen we tot een
definitief voorstel voor dcze gemeenten en daannee ook voor de regio. Tot slot lichten we het
vervolg van deze door ons college gestarte Arhi-procedure toe.
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2.

Karakteristiek en opgaven van het gebied

De Kop van Noord-Holland (in het vervolg ook wel 'de Kop' genoemd) bestaat uit negen
gemeenten: Den Helder, Texel, Wieringenneer, Wieringen, Anna Paulowna, Niedorp,
Schagen, Zijpe en Harenkarspel. Deze regio ligt geografisch gezien in het noorden van de
provincie Noord-Holland. In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de regio Kop
van Noord-Holland. Het betreft een korte karakteristiek van de regio en een beschrijving van
de belangrijkste opgaven en vraagstukken waar de regio de komende jaren voor staat.

2.1

Korte karakteristiek

De negen gemeenten in de Kop van Noord-Holland hebben in totaal zo' n kleine 170.000
inwoners, verspreid pver 52 kernen. Het gebied wordt aan drie zijden begrelJsd met water: de
Noordzee aan de westkant, de Waddenzee aan de noordkant en het IJsselmeer aan de
oostkant. Verder kenmerkt het gebied zich door een uitgestrekt platteland met polders en
waterwegen en een duinenrand met daarachter het strand. De grotere steden binnen de regio
zijn Den Helder (60.000 inwoners) en Schagen (bijna 19.000 inwoners). Voor het overige
bestaat de regio uit een lappendeken van minder grote en kleine kernen en buurtschappen. Het
eiland Texel vormt de afsluiting aan de noordkant van de re~io.
In de grote kernen zijn de voorzieningen geconcentreerd, zoals winkels, scholen en
zGrgvoorzieningen. Veel inwoners van de kleinere kernert hebben zorgen over de leefbaarheid
vanwege het verdwijnen van voor.lieningen door te weinig draagvlak en het wegtrekken van
vooral jongeren. In de kleine kernen is echter wel vaak een groot sociaal kapitaal aanwezig;
het zijn meestal hechte gemeenschappen, waar bewoners açtiefbetrokken zijn bij
gebeurtenissen in hun kern en er een sterke sociale samenhang is met een bloeiend
verenigingsleven. Veel kernen hebben dan ook een hele eigen identiteit en men vindt het
belangrijk deze te behouden.
De kop van Noord-Holland is een uitgestrekt gebied met een relatief lage
bevolkingsdichtheid, zeker in verhouding tot de nabijgelegen Randstad. Kwaliteiten van
wonen in de Kop worden dan ook vooral gevonden in:
Rust en ruimte (uitgestrektheid)
Het vele water (waterlopen, kustgebieden en meren)
De aanwezige natuur en het boerenlandschap (openheid)
De kleine hechte (historische) kernen (kleinschaligheid)

•

De agrarische sector is in de Kop duidelijk aanwezig. De rendementen in deze sector staan
onder druk. De concurrentie is groot en schaalvergroting onontkoombaar. Deze
ontwikkelingen zullen van invloed zijn op het landschap, het gebruik van de bestaande
agrarische bedrijven en het aantal agrariërs in de foekomst. Naast de agrarische sector is ook
de aanwezigheid van water een van de pijlers voor de economie van de regio. Water is
belangrijk voor toerisme en recreatie, maar uiteraard ook voor de maritieme sector.
De twee steden Schagen en Den Helder hebben een onderscheidende positie in de Kop. Met
name in Den Helder spelen "grote stadsproblemen" als omvangrijke
herstructureringsprojecten, spanningen tussen autochtone en allochtone bevolkingsgroepen en
de ontwikkeling van een stadshart. De economie in Den Helder steunt nog zwaar op de
marineactiviteiten. Daarin is Den Helder kwetsbaar. Bovendien is de bereikbaarheid
belemmerend als het gaat om de ontwikkeling van nieuwe economische activiteiten.
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In Schagen spelen dergelijke zorgpunten een minder grote rol. Schagen ligt centraal in de
Kop, heeft een b'Tote variatie aan werkgelegenheid en voorzieningen en daannee een
aantrekkende functie op inwoners en bedrijven in de Kop: vanuit de regio vestigen zich veel
mensen (vooral gezinnen en starters) in Schagcn.
Ook Texel maakt deel uil van de Kop. De positie van het eiland binnen de regio is bijzonder,
omdat de ontwikkclingen op het eiland zich min of meer autonoom van het vasteland
voltrekken. Texel wil haar ontwikkelingsmogelijkheden primair riehtcn op die mensen die op
het eiland wonen of economisch verbonden zijn. Daarin zoekt Texel ook samenwerking met
de gemeenten op de overige Waddeneilanden.
De Kop valt nog niet in de "officiële" krimpregio's als Zeeuws-Vlaanderen, Oost-Groningen
en Zuid-Limburg, maar de voorzienc bevolkingsontwikkeling is marginaal te noemen. In de
meeste van de negen gemeenten is tot 2015 sprake van een geringere verwachte groei dan h'ct
verwachte landel ijk gemiddelde. Ook is in de mceste gemeenten sprake van een sterkere
ontgroening (minder inwoncrs tot 19 jaar) dan hct landelijk gemiddelde. Hetzelfde geldt voor
de afname vall de potentiële beroepsbevolking (20 -65 jaar). Daarentegen is er een sterkere
groei dan het landelijk gemiddelde van de bevolkingsgroep boven de 65 jaar.

2.2

Regionale opgaven en naagstukken

De gemeenten in de Kop van Noord-Holland worden nu en in de toekomst geconfronteerd
.
met indringende bestuurlijke en maatschappelijke opgaven die van invlo~d zijn op de
gemeentelijke en regionale bestuurskracht. In deze paragraaf wordt een globale beschrijving
gegeven van de belangrijkste opgaven en vraagstukken waar de regio de komende jaren mee
geconfronteerd zaf worden. Daarbij hebben we ons onder andere gebaseera op het
bestuurskrachtonderzoek van Berenschot d.d. 24 februari 20 lOl. Dit onderzoek is gebaseerd
op nota's en rapporten die in regionaal verband dan wel vanuit de provincie zijn geschreven.
De regio staat voor een belangrijke woningbouwopgave in de periode 20 I0-2020. De
gemeenten willcn een belangrijk deel van de nieuwe woningen (minstens 25-40%)
binncnstedelijk realiseren. Vanwege de leefbaarheid van kleine kernen willen de gemeenten
beperkt bouwen in landelijk gebied. Aandachtspunt is de stagnerende doorstroming, waardoor
vooral huishoudens met lage inkomens en starters steeds moeilijker toegang dreigen te krijgen
tol de woningmarkt. Door de concentratie van woningbouw in Den Helder, Schagen, Niedorp
en Harenkarspel zijn de uitbreidingsmogelijkhedcn bij relatief kleine woonkernen beperkt. In
de regionale woon visie 2005-2015 is ruimte opgenomen voor bijzondere woningbouw in
Zijpe.
De agrarischc bedrijfsvoering komt in toenemende mate onder druk te staan. Om ruimtelijke
kwaliteit)e behouden is plallelandsvernieuwing en het zoeken nUJlr passende functies voor
vrijkomende agrarischc bebouwing van belang. Duurzame versterking van de agrarische
sector draagt direct bij aan een verbetering van de woon/werkbalans.
Voor economische structuurversterking en stimulering van bedrijvigheid en werkgelegenheid
is het ontwikkelen van een robuuste economische structuur een omvangrijke opgave. Centraal
staat versterking van het ondernemerschap, het innovatievermogen en de concurrentiekracht
van het regionale bedrijfsleven.
'Zie Bijloge J: "At. hel schookbord veronden. veronden ook hel spel- Eindropport
Besluurskrachlonden:ock gemeente Zijpe en regio", Berenschot. 24 fcbrunri 2010
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In dit verband past ook de aandacht voor windenergie. In de provinciale structuurvisie
(zoekgebied grootschalige windmolenparken) heeft de Kop naast West-Friesland en de regio
Alkmaar bij uitstek een rol in het realiseren van voldoende capaciteit van 430 MW in 2012 en
een aanvullende capaciteit van 600 MW in de periode daarna. Onder grootschalige
windenergie wordt verstaan een regionale aanpak van windenergie, waarbij de windprojecten
in het zoekgebied worden opgenomen in een integraal en regionaal windplan.
Hct is de bedoeling dat de gemeenten gezamenlijk komen tot dit "windplan". Om dit tot een
succes te maken is ook een verbinding lUssen veel partijen noodzakelijk zoals de havens in het
NZKG, Den Helder en Kooypunt, ECN, WMC en Marine Academie.
Uitbreiding van bedrijventerreinen dient afgestemd te worden op de in regionaal verband
afgestemde ontwikkeling van vraag en aanbod. De ontwikkeling van dc zeehaven Den Helder,
de regionale binnenhavens Kooypunt Zuid-Oost en Schagen is van belang voor de
ontwikkeling van een duürzaam energiecluster, waarin zowel onderzoek, onderwijs en
ondernemerschap samengaan.
Ook kan de regio de krachten bundelen om de bereikbaarheid te verbeteren, zowel over de
weg, het spoor als het water. Hierdoor wordt de aantrekkingskracht van het gebied versterkt.
Op het tet"ein van recreatie en toerisme is het belangrijk dat geïn'testeerd wordt in een
kwaliteitsimpuIs van de recreatie aan de Noordzee- en IJsselmeerkust. Hierbij kan gedacht
worden aan verbreding van het strand en de duinen, de ontwikkeling van de
binnenpuinrandzone met passende woonvormen, ontwikkeling.,van recreatie aan de
IJsselmeerkust, recreatievooráeningen en natuurontwikkeling, de aanleg van fiets- en
voetpadennetwerken plus passantenplaatsen voor de recreatievaart en een verbeterde
ontsluiting van de kust vanuit het binnenland. Door samenwerking in de vorm van de Regio
VVV eri de bedrijfsregio kan gewerkt worden aan imagoversterrr.ing en promotie van het
gebied.
Op sociaal en maatschappelijk terrein speelt het ontwikkelen van Den Helder als complete
stad met regionale centrumfuncties. Andere aandachtspunten zijn de concentratie van
voorzieningen in de stedelijke gebieden Den Helder, Hoorn en Alkmaar, het verbeteren van
de leefbaarheid in de dorpen, het aantrekkelijk maken van de dorpscentra, het leefbaar en
vitaal houden van het platteland en de instandhouding en versterking van de landschappelijke
waarden.
Op het terrein van cultuur wil de regio inzetten op het verbreden van de bekendheid van
cultuurhistorische hoogtepunten en de bruikbaarheid daarvan, zodat het aanbod aan
toeristisch-recreatieve voorzieningen toeneemt en een impuls gegeven wordt aan de regionale
economie en cultuurbehoud .
• Het is belangrijk dat de kwaliteit van wonen in de dOl")lCn bij een stagnerende bevolkingsgroei
overeind blijft. Er dient ook een adequaat antwoord te worden gevonden op de zorg die een
toename van het aantal ouderen vraagt. De leefbaarheid van het gebied voor een breed
samengestelde bevolking dient centraal te staan. Daarnaast kent de regio kwetsbaarheden in
de economische structuur, zoals de werkgelegenheid bij de krijgsmacht. Vanuit de regio c.q.
sterkere gemeenten zullen antwoorden geformuleerd moeten worden.
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2.3

Concluderend

Bovenstaand besl.:houwend kan geconsta/eerd worden dat de Kop van Noord-Holland een
grool aantal gemeentegrensoverschrijdende opgaven kent: de bereikbaarheid, de
bouwopgaven, het aantrekkelijk houden van de regio voor bedrijfsleven en jonge
doelgroepen, het optimaal benutten van alle kansen op hel gebied van recreatie en toerisme,
en bij dil alles zorgen voor het behouden van ruimtelijke kwaliteit.

3.

Waarom een provinciale Arhi-procedure?

De discussie over de bestuurlijke loekomst van de regio loopt al sinds de jaren negentig van
de vorige eeuw. De huidige negen gemeenten van de Kop zijn in 1990, toen er voor het laatst
sprake was van een herindeling in deze regio, tol stand gèkomen. In dit hoofdstuk worden de
ontwikkelingen beschreven van de discussie over de bestuurskracht in de regio. Vervolgens
zetten we uiteen tot wal voor bestuurlijk dilemma deze ontwikkelingen hebben geleid en
waarom de provincie uiteindelijk een provinciale Arhi-procedure is gestart.

3.1

Voorgaande ontwikkelingen

Gewest Kop van Noord-Holland
De discussie over de besluurlij~e toekomst van de regio leidde ertoe dat de negen gem~enten
in de Kop de gemeenschappelijke regeling Gewest Kop van Noord-Holland in het leven
hebben geroepen om taken op zich te nemen, die de gemeenten op eigen kracht niet konden of
wildcn uitvoeren, zoals afvalinzameling, milieutaken, Icerplichtzakcn, jeugdbeleid, GGD,
ambUlance en brandweer. Door veranderende inzichten en schaalvergroting zijn onderdélen
van het Gewest (brandweer, ambulancedienst, GGD) zelfstandig geworden of gefuseerd tot
een hoger schaal niveau dan dc Kop van Noord-Holland. De declnemende gemecnten waren
vervolgens in mecrderheid van mening dat het Gewest Kop van Noord-Holland dusdanig was
uitgehold, dat werd besloten voor de rcsterende taken een anderc organisatievorm te kiezen.
Het Gewest Kop van Noord-Holland is op 6 juli 2006 door de ncgen deelnemende gemeenten
opgeheven.
Onderzoeken mogelijkheden intensieve. nict vrijblijvende samenwerking
Bij de negen gemeenten bleef de behoefle aan samenwerking bcstaan. Een vijftal gemeenten
binnen dc Kop (Anna Paulowna, Harenkarspel, Niedorp, Schagen en Zijpe) besloot onderzoek
te doen naar dc mogelijkheden voor intensieve, niel-vrljblijvcnde samenwerking tusscn dc
ambtelijke organisatics. Daarbij stond het SETA-modcl (Samen En Toch Apart) van prof.
A.F.A. Korsten e.a. centraal. De gedachtegang daarbij was dat de vijf deelnemende
gcmeenten aUlonoom bleven in bcstuur, maar het ambtelijk apparaat zouden delen.
In 2006 beslotcn Niedo.rp en Harcnkarspel zieh naar aanleiding van een û-metillg alsnog uit
dit proces tcrug te trckken. De eollcges van de gemeenten Anna Paulowna, Schagen en Zijpe
spraken zieh in eerste instantie op 30 mei 2006 wél uit voor het vormen van een ambtelijk
facilitair bedrij f op basis van het S ETA-model. Eehter, uiteindelijk vond een meerderheid van
de Schagel' gemecnteraad dat alleen ambtelijke schaalvergroting een te complexe situatie zou
creëren (één organisatie tcn dienste van drie autonome gemeentcbesturen) cn koos men toch
voor zowel een ambtelijke als een bestuurlijke fusie. Ook in anderc gemeenten waren
dergelijke geluiden te horen.
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Andere geluiden kwamen van voorstanders van een fusie van de zeven gemeenten (met
uitzondering van Den Helder en Texel). Het werd echter als een megaklus gezien om zeven
gemeenten in elkaar te schuiven. Bovendien zou met zo' n enorme gemeente de
machtsverdeling in Noord-Holland totaal uit balans zijn.
In mei 2008 spraken de gemeenteraden van Niedorp en Wieringermeer afzonderlijk van
elkaar de intentie uit voor een vrijwillige gemeentelijke herindeling. Beide gemeenteraden
gaven hun colleges de opdracht om mogelijkheden voor het uitbesteden van werkzaamheden
en/of fusie met buurgemeenten te onderzoeken.
Bestuursconferentie
In feite liep de discussie over de bestuurlijke toekomst van het gebied niet gelijk op.
Initiatieven en ideeën buitelden over elkaar heen en er waren tempoverschillen te constateren:
zo wilden Niedorp en Wieringermeer vrijwillig een herindeling realiseren per I januari 20 1"
Zijpe niet eerder dan I januari 2012 en een gemeente als Wieringen wenste zich helemaal niet
aan een tijdsschema te verbinden.
Wij hebben daarom besloten een bijeenkomst te organiseren met alle gemeenten in de Kop.
Tijdens deze bijeenkomst op I1 juni 2008 hebben wij de vraag neergelegd wat er in de regio
zou moeten gebeuren. Hierbij is ook de optie van fusie expliciet benoemd. Na deze
bijeenkomst hebben wii op 24 juni 2008 besloten een brief te sturen naar alle gllffieenten in de
Kop, waarin wij aangeboden hebben de discussie over de bestuurlijke toekomst van de regio
te faciliteren middels het instellen van een ambtelijke werkgroep, die kansen en opgaven voor
de regio zou inventar.iseren en op basis daarvan enkele modellen zou voorstellen. Hiermee
wilden wij voorkomen dat her en der initiatieven voor fusie zouden komen zonder dat sprake
was van een weloverwogen keuze gezien de regionale context. Uit de reacties van de
gemeenten bleek echter dat hiervoor onvoldoende draagvlak was. Vervolgens hebben wij in
een brief d.d. 28 oktooer 2008 uitgangspunten geformuleerd richting de gemeénten om op die
manier structuur te geven aan de gesprekken in de regio. Deze uitgangspunten waren een
uitwerking van het landelijke beleidskader herindelingen, met daarbij twee specifiek door
Gedeputeerde Staten geformuleerde aanvullingen op deze uitgangspunten:
"De Kop van Noord-Holland wordt geconfronteerd met een aantal regionale opgaven. GS
achten het wenselijk dat' locatiebonden regionale opgaven' in de nieuwe bestuurlijke indeling
binnen de grenzen van één gemeente liggen. De betreffende gemeente is dan de trekkende
partij en haar re.alisatievermogen wordt daarmee vergroot." [.... l "Gedeputeerde Staten achten
het noodzakelijk dat in de Kop van Noord-Holland ten minste twee gemeenten overblijven,
waarbij een zelfstandig Texel niet één van die twee is. Een fusie van acht of meer gemeenten
is om verschillende redenen onwenselijk. De belangrijkste is dat het regionale evenwicht sterk
verandert. ,,2
Aanstelling informateur
De negen gel1leenteraden gaven eind 2008 aan een informateur te willen aanstellen. De heer
Nico Schoof, oud-burgemeester van de gemeente Alphen aan den Rijn, werd door de
gemeenten gekozen als informateur. Formeel waren Gedeputeerde Staten opdrachtgever van
de heer Schoof. Als opdracht werd door de gemeenteraden geformuleerd:
Het doen van een verkenning naar de mogelijkheden van bestuurlijke samenwerking inclusief
herindelen, die zullen leiden tot een duurzame vergroting van de bestuurskracht.
2

Zie bijlage 11: Briefvan Gedeputeerde Slaten van Noord-Holland aan de negen gemeenten in de Kop.
d.d. '28 oktober 2008
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De infonnateur sprak met de negen gemeenten, de Kamer van Koophandel, de
Ontwikkel maatschappij Noord-Holland Noord en vertegenwoordigers van de LTO en schetste
daama het volgende beeld:
Grote male van overeenstemming over de noodzaak van fusies;
Overeenstemming is haalbaar tussen de negen gemeenten over het tijdpad;
Overeenstemming is haalbaar over de vonn van fusies (wie met wie); en
Inhoudelijk ligt een wenkend perspectief voor 2012 binnen handbereik.
De infonnateur schreef dat bovenstaande ook uitgevoerd kan worden, afhankelijk van de mate
waarin gemeenten zich daadwerkelijk voor vergroting van de bestuurskracht zouden gaan
inzeilen: "Succes is verzekerd als raden en colleges zich samen in een gemeenschappelijk
proces willen begeven, het regionale belang voorop willen stellen en de lokale afwegingen
. plaatsen in het perspectief van een succesvol fusieprocés."
Als eindresultaat ;.:ou per I januari 20[2 hel volgende bereikt moeten kunnen zijn:
Een sterke Kopregio als samenwerkingsverband van
minder, maar sterkere gemeenten die met hun fusiepartners
een heldere lokale visie hebben op de nieuwe gemeente en op basis waarvan
een regionaal actieplan voorde,gczamenlijke prioriteiten is vastgesteld.
Naar aanleiding van de gesprekken kwamen er drie ordeningsprincipes naar voren waaraan
herindelingen in de Kop aan moesten voldoen:
I. Een schaalgrootte tussen de 40.000 a 80.000 inwoners (2,3 of 4 gemeenten);
2. Een zekere gelijkwaardigheid in omvang; en
3. Een functionele ordening

Via deze ordeningsprincipes kwam de infonnateur ten slotte uil bij drie varianten voor het
herindelen van de gemeentcn in de Kop:
Variant Oost! West I: Aan de oostkant dc gemeenten Wieringenneer, Wieringen,
Niedorp, Allna Paulowna (47.000 inwoners) en aan de westkant de gemeenten
Schagen, Zijpe, Harenkarspel (45.000 inwoners). Texel en Den Helder blijven
zeI fstandig.
Variant Oost! West 2: Aan de oostkant de gemeenten Wieringenneer, Wieringen,
Niedorp (33.000 inwoners) en aan de westkant Schagen, Zijpe, Harenkarspel, Anna
Paulowna (59.000 inwoners). Texel en Den Helder blijven zelfstandig.
BoveniOnder: Aan de bovenkant Anna Paulowna, Wieringen, Wieringermeer (35.000
inwoners) en aan de onderkant Zijpe, Schagen, Harenkarspel, Niedorp (57.000
inwoners). Texel en Den Helder blijven zelfstandig.
Variant Oost! West I voldoet het meest aan de bindingseisen (ordeningsprincipes) optimale
schaalgrootte, gel ijkwaardigheid en functionaliteiten. Deze variant vindt de heer Schoof het
meest kansrijk en wordt daa,om door hem aanbevolen.)
•
Het rapport van de infonnateur van februaril maart 2009 is vervolgens naar alle
gemeenteraden gestuurd. De drie gemeenteraden van Schagen, Harenkarspel en Zijpe
stemden in april 2009 in meerderhei<.l in meL de aanbevelingen van de infonnateur. De
gemeenteraad van Zijpe verbond echter als voorwaarde dat eell raadplegend referendum zou
worden gehouden onder de inwoners van Zijpe. Dal vond op 4 juni 2009 plaats.

Zie Bijloge liL R,ppor1 ··De Kop sleekl de koppen bij elkao'·. dhr. Nieo Schooe M,orl! opril 2000
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De vraag die werd voorgelegd was ofmen al dan niet wilde herindelen. De opkomst was 46%
en het merendeel (63%) stemde voor behoud van zelfstandigheid. Vervolgens is de
voorgestelde fusie op 30 juni 2009 alsnog afgewezen door de meerderheid van de raad. De
raden van Harenkarspel en Schagen hebben het voorstel van informateur Schoof eind juni
2009 wel vastgesteld.
Voor de overige zes gemeenten in de Kop geldt dat alleen Den Helder en Wieringen
bedenkingen hadden. Aanvankelijk stemden dus zeven van de negen gemeenten in met de
aanbevelingen van de informateur, maar door het referendum is de gemeenteraad van Zijpe
alsnog van gedachten veranderd. De raad van Zijpe had in hel verleden twee keer
uitgesproken onvoldoende bestuurskrachtig te zijn.
De raad onderschreef tevens het advies van de informateur dat er unaniem draagvlak was voor
het gezamenlijk ingaan van een fusieproces, maar wilde na het referendum liever de
mogelijkheden onderzoeken voor intensieve samenwerking met Harenkarspel en Schagen om
de bestuurskracht te behouden c.q. te versterKen.
3.2
Bestuurlijk dilemma in de regio
Naar aanleiding van het advies van de informateur en de reacties van de negen gemeenten,
hebben wij ons beraden. Wij constateerden dat het geadviseerde beleid van de informateur
paste binnen de randvoorwlU\rden die wij eerder hadden vastgesteld. 4 Een eerste toe~ing aan
de door het Rijk gestelde criteria voor gemeentelijke herindelingen van het advies van Schoof
leverde ook een overwegend positief oordeel op. Daarnaast hebben we geconstateerd, dat het
geadviseerde eindbeeld ht;.t breedste draagvlak had van alle varianten die in de disfussie ter
tafel zijn gebracht. Daarom hebben wij dit eindbeeld als leidraad bij verdere acties onzerzijds
in dit proces genomen. Dat betekende niet dat we niet open wilden staan voor alternatieven,
maar wel dat voor ons alleen alternatieven bespreekbaar waren die een minstens zo grote
bestuurskrachtverslerking zouden genereren voor de regio en een breder draagvlak zouden
hebben.
Gezien de reacties van de gemeenten en de impasse die was ontstaan door de gewijzigde
mening van de gemeenteraad van Zijpe, hebben wij een aantal stappen gezet om in het belang
van de hele regio vooruitgang te boeken.

Gesprek met Den Helder
Op I oktober 2009 heeft gedeputeerde Heller gesproken met de fractievoorzitters uit de raad
van Den Helder over het voorstel van de informateur om de bestuurskracht van Den Helder te
versterken door een stevige regionale samenwerking, waarin Den Helder het voortouw zou
nemen als de fusies in de Kop zouden zijn afgerond. Daarbij gaf de gedeputeerde aan, dat de
provincie geen ruimte had om andere gemeenten te dwingen om met Den Helder te fuseren.
Overigens werd vanuit Den Helder aangegeven, dat daaraan ook geen behoefte was, omdat
fusie voor de bestuurskracht van Den Helder niet noodzakelijk is.
Wij vinden het belangrijk dat Den Helder een trekkende rol in de regio vervult. De twee fusies
aan de zuidkant van Den Helder zal het naar onze mening ook makkelijker voor Den Helder
maken om deze rol in te vullen. Daarnaast heeft Den Helder te maken met o.a.
grotestadsproblemen die niet middels een herindeling of een vergroting van het grondgebied
van de gemeente zjjn op te lossen. Met andere partijen waaronder ministeries zijn wij
betrokken in het bespreken en gezamenlijk bijdragen aan een oplossing. Provinciale Staten
hebben onlangs 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor stadsvernieuwing.

•

Zie Bijlage 11: De briefvan Gedeputeerde Stalen vun Noord·Holland aan de
oklober 2008.

~egen

gemeenlen, d.d. 28
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Gesprek Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringenneer (de oostvariant)
Anna Paulowna, Niedorp en Wieringenneer zaten op dezelfde lijn, maar Wieringen had nog
geen definitief besluit genomen over het rapport van Schoof. Dat had het risico in zich dat de
door infonnateur Schoof genoemde termijn van I januari 2012 niet gehaald zou gaan worden.
Wij achtten het daarom redelijk om Wieringen te vragen uiterlijk I oktober 2009 definitief
aan te geven ofzij wel ofniet wilde instemmen met Anna Paulowna, Niedorp en
Wieringenneer. Vervolgens kwam er snelheid bij de gemeenten aan de oostkant. Op la
september 2009 adviseerde de commissie Algemene zaken van de gemeente Wieringen
positief over de oostvarianl. Daama stelden de raden van de gemeenten Anna Paulowna,
Niedorp, Wieringen en Wieringenneer op 29 september 2009 in een gezamenlijke
vergadering in Den Oever een herindelingsonlwerp vast. Er was sprake van unanieme
besluitvonning van de vier raden. Alleen in de raad van Niedorp werd met één Slem tegen
ingestemd met het voornemen tot fusie. Momenteel ligt het herindelingsontwerp voor deze
vier gemeentên bij de minister van Binnenlandse Zaken.
Gesprek Harenkarspel. Zijpe en Schagen (de westvariant\
De gemeenteraden van Harenkarspel en Schagen hadden ons medio 2009 gevraagd het
initiatief te nemen om de ontstane impasse tussen hen en Zijpe te doorbreken. Wij wilden van
Zijpe horen op welke wijze zij haar bestuurskracht wilde versterken, omdat Zijpe de noodzaak
voor het versterken van haar bestuurskracht meennaals had aangegeven. Daarnaast had het
niet kiezen voor herindeling de kwetsbaarheden in de bestuurskracht van Zijpe en de regio
niet opgeheven. Op basis van een eerste ronde geserekken wilden wij bekijken welke
vervolgstappen noodzakelijk waren en of het noodzakelijk was daarin ook andere gemeenten
te betrekken. Wensen en belangen van individuele gemeenten wilden wij afwegen tegen het
regionaal belang. Het door de infonnateur geadviseerde eindbeeld bood daarbij een
afwegingskader. Gedeputeerde Heller heeft met de drie gemeenteraden gesproken over de
impasse en hen gevraagd welke mogelijkheden zij zagen voor bestuurskraehtversterking van
de drie gemeenten. Uit de brieven van de drie gemeenten bleek vervolgens, dat er een
duidel ij k vcrschi I in standpunten tussen de drie gemeenten was. Alle drie voelden de
noodzaak om hun bestuurskracht te versterken, maar Zijpe wilde dat doen middels
samenwerking, terwijl de andere twee dit als onvoldoende beoordeelden.
3,3
Start Arhi-proccdurc
Naar aanleiding van bovenstaande hebben wij medio oktober 2009 geconstateerd, dat er een
knoop doorgehakt moest worden. Alle gesprekken hadden namelijk niet geleid tot meer
gedragen en duurzame alternatieven dan de voorstellen van Schoof om de bestuurskracht in
de regio te versterken. Bij gebrek aan atäoende alternatieven of mogelijkheden om de wens
van Zijpe te verbinden met de wensen en belangen van de rest van de regio, besloten
Gedeputeerde Staten op \3 oktober 2009 een Arhi-procedure te stanen. Dit is een procedure
op initiatief van de provincie, waarbij onderzocht wordt of een fusie tussen de gemeenten
haalbaar is. Als zich ook tijdens deze procçdure geen alternatieven zouden voordoen, zouden
Gedeputeerde Staten uiteindelijk een keuze maken voor fusie of samenwerking.

In het kader van de Arhi-procedure zijn vervolgens met alle drie betrokken gemeenteraden
gesprekken gevoerd. Op I I november 2009 met Harenkarspel, op 17 november met de
5
gemeente Sehagen en op 28 oktober met de gemeente Zijpe.

Zie Bijlagen IV. V en VI voor de gesprcksverslagcll.
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•

Gedeputeerde Heller heeft zowel in Harenkarspel als in Schagen gevraagd ofmen nog steeds
van mening was dat fusie noodzakelijk was en de door Zijpe geprefereerde samenwerking
onvoldoende soelaas bood voor de door allen geconstateerde noodzaak tot vergroting van
bestuurskracht. Beide raden gaven daarbij aan dat samenwerking tussen gemeenten in de Kop
in het verleden al vaker was geprobeerd, maar dat zij beide stellig van mening waren dat dit
geen afdoende en structurele DplDssing biedt voor het versterken van de bestuurskracht.
De gemeenteraad van Zijpe was sinds het referendum niet langer overtuigd van de noodzaak
tot fusie. Men was van mening dat samenwerking voldoende mogelijkheden bood om
eventuele bestuurskrachtproblemen op te lossen. Bovendien stelde een meerderheid (PvdA,
VVD en de Burger Kies Vereniging (BK V) ) nu dat de provincie eventuele
bestuurskrachtproblemen van Zijpe diende aan te tonen. De heer Heller heeft daarop een
handreiking aan Zijpe gedaan en voorgesteld een extern onderzoek te laten plaatsvinden naar
de i1uurzame bestuurskracht van de gemeente Zijpe, alsmede de kosten daarvan, tevens bezien
in breder regionaal verband.
In de brief van ons aan de gemeenteraad van Zijpe van 3 november 2009 werd hierover het
volgende gesteld:
"Gedeputeerde Staten moeten afwegen of ~et regionale belang van een fusie van
Harenkarspel, Schagen en Zijpe opweegt tegen het tegen haar wil betrekken van Zijpe in die
fusie. Indien Gedeputeerde Staten afwegen dat dat het geval is, zullen Gedeputeerde Staten
een herindelingsontwerp opstellen, indie.n zij afwegen dat dat niet het geval is, zullen zij de
procedure ex art. 8 Wet arhi beëindigen." Voor een zorgvuldige afweging hiervan is met de
gemeente Zijpe afgesproken om het onderzoek te richten op de volgende twee vragen:
J. Is een zelfstandig Zijpe, al dan niet met samenwerkingsconstructies, duurzaam
voldoende bestuurkrachtig?
•
2. Kan er in regionaal verband voldoende bestuurskrachtversterking worden gerealiseerd,
indien Zijpe zelfstandig blijft?
In diezelfde brief zijn een aantal procesafspraken gemaakt tussen Gedeputeerde Staten en de
gemeenteraad van Zijpe, waaronder twee afspraken over het vervolg op de conclusies van het
rapport:
I. Binnen twee maanden na het opleveren van het onderzoeksrapport neemt de
gemeenteraad van Zijpe een bestuurlijk standpunt in over het rapport.
2. Indien het onderzoeksrapport tot de conclusie leidt dat Zijpe niet duurzaam zelfstandig
kan blijven en/of er noemenswaardige nadelige affecten zijn voor de regio, zullen
Gedeputeerde Staten Zijpe blijven betrekken in de gestarte procedure ex art. 8 Wet
arhi.
3.4
Bestuurskraehtonderzoek Zijpe
De raad stemde in december 2009 in met ons voorstel en bureau Berenschot werd door de
gemeente Zijpe uitgekozen om bet onderzoek te doen. De begeleiding van het onderzoek
werd gedaan vanuit een commissie bestaande uit de gemeentesecretarissen van Schagen,
Harenkarspel en Zijpe en een ambtelijk vertegenwoordiger van de provincie Noord-Holland.
De onderzoeksvraag richtte zich niet alleen op de bestuurskracht van Zijpe en de gevolgen
daarvan voor de bestuurlijke toekomst van Zijpe, maar ook op de varianten voor de
bestuurlijke toekomst van de regio Harenkarspel, Zijpe, Schagen en de gevolgen daarvan voor
de bestuurskrachtversterking van de hele Kop van Noord-Holland. De gedachte was dat op
basis hiervan GS gefundeerd zou kunnen afwegen of Zijpe tegen haar zin bij de herindeling
betrokken behoort te worden.
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In het rapport werd geconcludccrd dat de gcmcente Zijpe voldoende in staat is om haar
uitvoerende cnlof lokale taken te vervullen. Met uitvoerendc enlof lokale taken werd gedoeld
op taken die zich afspclen op Zijpese schaal en direct betrekking hebben op de Zijpese
samenleving, zoals welzijnsbeleid, evencmentenbeleid, cultuurbcleid, etc.
Echter, de conclusie van Berenschot was dat Zijpe op dit moment onvoldoende in staat is om
grotere, meer complexe en bovenlokale opgaven die van strategisch bclang zijnen impact
hebben op de hele regio, uit te voeren. Het gaat dan om taken als de kustversterking, dc
ontwikkeling van Petten aan Zee, de uitvoering van het project Veelkleurig Landschap, de
waterbergingsopgave in combinatie met natuur, recreatie en economie, het behoud van de
onderzoekslocatie Petten, de promotie van de regio ten behoeve van economie en toerisme, de
ontsluiting van de regio, de realisatie van de woningbouwopgave t'Zand en de rcalisatie van
nieuwe voorzieningen (zoals schoolgebouwen) in de kernen.
De resultaten van liet onderzoek werden door de meerderheid van de geméenteraad van Zijpe
niet geaccepteerd. Er werden vragen gesteld door een aantal fracties en door de ambtelijke
organisatie. In een openbare bijeenkomst van de gemeenteraad op 19 april 20 I0 werd door de
raad in eerste instantie met bureau Berenschot gesproken over het rapport. Vervolgens werd
met de gedeputeerde gesproken. De gemeente Zijpe heeft de kwaliteit van het rapport
gevraagd
bij haar besluitvonning het
bestreden
en aan het college van GS middels een brief
•
6
•
rapport van Berenschot buiten beschouwing te laten.
De gemeenten Harenkarspel en Schagen schreven over de bestuurskrachtmeting op 21
~espeetievelijk 27 april 2010 aan GS het volgende:
•
"Het eindrapport bestuurskrachtonderzoek gemeente Zijpe en regio, waaraan wij van hartc
hebben meegewerkt, biedt een goede basis om verder te pralen over de toekomst van
Schagen, Harenkarspel en Zijpe. Uw college heeft uitgesproken dat nu ook het moment is
aangebroken om woorden in daden om Ie zeilen en via een zorgvuldig ingericht
herindelingsproces over enkele jaren tol een nieuwe robuuste- en bestuurskrachtige gemeente
te komen." [.....]
"Daarbij is het echter noodzakelijk dat zo spoedig mogelijk een nieuw evenwicht in de regio
Kop van Noord-Holland ontstaat. Het kan overigens niet zo zijn dat het individuele belang
van een gemeente prevaleert boven de andere in het geding zijnde en na te streven doelen van
andere gemeenten. Ook de regio Kop van Noord-Holland zal er profijt van hebben dat over
enkele jaren in een samenwerking van grotere (regio) gemeenten doeltreffender en
doelmatiger gewerkt kan worden aan het oplossen van problemen in de regio.
Gezien het voorgaande blijven wij een fervent voorstander van een fusie van Harenkarspel,
Schagen en Zijpe om zo spoedig mogelijk een nieuwe krachtige gemeente maar tenminste per
I januari 2013 te vonnen en verzoeken u daarvoor een herindelingsontwerp vast te stellen".'

6

Zie bijlage VB: Sriervan de gemeente Zijpe aan Gedeputeerde Stalen. d.d. II mei 2010
Zie Bijlage VIII en IX voor de brieven Véln de"gcmeenlen Hélfcnkcuspel en Schagen aan Gedeputeerde
Slaten. april 2010
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3.5
Concluderend
De provincie heeft via een zorgvuldig proces geprobeerd de discussie over de bestuurlijke
toekomst van de regio Kop van Noord-Holland verder te brengen, met als beoogd resultaat
gedragen en duurzame maatregelen ter versterking van de bestuurskracht in de regio. Na een
aantal gestrande samenwerkingsverbanden werd een informateur aangesteld, zijn nadere
gesprekken gevoerd naar aanleiding van het rapport van de informateur, en bleek vervolgens
dat er een impasse ontstond door de veranderde opstelling van de gemeenteraad van Zijpe.
Gedeputeerde Staten besloten daarom op 13 oktober 2009 een Arhi-procedure te starten,
waarop gedeputeerde Heller een handreiking heeft gedaan aan de raad van Zijpe middels een
bestuurskrachtonderzoek. Mede ook gezien de procesafspraken, zoals beschreven in paragraaf
3, hebben Gedeputeerde Staten thans besloten om Zijpe te blijven betrekken in de gestarte
Arhi-procedure.

4.

Op weg naar standpuntbepaling

In dit hoofdstuk wordt de samenvoeging van Harenkarspel, Schagen en Zijpe getoetst aan het
Beleidskader gemeentelijke herindeling. Dit leidt uiteindetijk tot een voorstel voor de
versterking van de bestuurskracht in de regio en met dit ontwerp specifiek voor de gemeenten
Schagen, Harenkarspel en Zijpe.
4.1

Toetsing aan beleidskader gemeentelijke herindeling

Draagvlak
Bij dit criterium wordt onderscheid gemaakt tussen bestuurlijk draagvlak, maatschappelijk
draagvlak en regionaal draagvlak. In het vemic::uwde beleidskader is vastgelegd dat draagvlak
een centraal begrip is bij gemeentelijke herindeling. Het streven dient gericht te zijn op het
bereiken van een zo groot mogelijk draagvlak voor een herindelingsvoorstel. Draagvlak
betekent echter niet automatisch unanimiteit in standpunt. Een oplossing die niet door alle
betrokken partijen wordt gedragen, kan alleen dan worden gekozen als daaraan een zeer
zorgvuldig proces vooraf is gegaan.
Wanneer een herindeling op initiatief van de provincie gebeurt, zoals in dit
herindelingsontwerp, is er geen sprake van unanimiteit in bestuurlijk draagvlak. In het
herindelingskader is vaslgelegd dat de provincie in zo'n geval een eigenstandige
verantwoordelijkheid heeft. Het is aan de provincie om te beoordelen of kan worden volstaan
met "voldoende" draagvlak.
In de situatie van Schagen, Harenkarspel en Zijpe is er naar ons oordeel sprake van voldoende
bestuurlijk draagvlak. Daarbij nemen wij ook in beschouwing, dat voordat er sprake was van
een referendum, de overgrote meerderheid van de gemeenteraad van Zijpe voorstander was
van fusie en dit expliciet noodzakelijk achtte voor versterking van de bestuurskracht.
Ten aanzien van maatschappelijk draagvlak geldt als uitgangspunt dat de gemeenten zelf
verantwoordelijk zijn voor de wijze waarop de inwoners bij het herindelingsproces worden
betrokken. Deze stelling is inherent aan de representatieve democratie. Wel dient in het
herindelingsadvies (-ontwerp) aangegeven te worden op welke wijze de inwoners en
maatschappelijke organisaties bij het herindelingsproces betrokken zijn.
In het kader van dit herindelingsontwerp wordt hieronder per gemeente kort aangegeven
welke specifieke, op inwoners/instellingen gerichte, activiteiten tot nu toe zijn ondemomen in
het voortraject.
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Harenkarspel:
De inwoners van de gemeente zijn middels een huis-aan-huis folder uitgenodigd voor een
tweetal discussieavonden op 1I februari (Waarland) en 12 februari 2009 (Warmenhuizen). In
totaal 125 inwoners hebben de bijeenkomsten bczocht en er hceft nog een zevental inwoners
via de mail gereageerd. Daamaast hebben ook verschillende politieke partijcn op hun
ledenvcrgaderingen over dit onderwerp gesproken.
Schagen:
Vanuit de politieke partijen is in septembcr 2008 gestart met het betrckken van burgers bij het
onderwerp herindeling. Ook in de ledenvergaderingen is het onderwerp ruimschoots aan de
orde gesteld. Begin april 2009 is een huis-aan-huis brochure verspreid waarin naast algemene
informatie over het herindelingsproces, ook de standpunten van de verschillende raadsfracties
zijn opgenomen. Tevens werden inwoners, organisatics en bedrijven uitgenodigd voor een
tweëtal bijeenkomsten op J 6 en 22 april 2009. De totale opKomst bedroeg 51 personen
(exclusiefraads- en commissieleden).
ZijiJe:

Na de verzending van een huis-aan-huis brochure eind 2008, heen in de periode half januari
tot hal I' februari 2009 een viertal bijeenkomsten in dc vier grootste dorpskernen
plaatsgevonden. De totale opkomst van dc ;ier avonden bedroeg 177 (\ 15) personen (tussen
haakjes: exclusief raads- en commissieleden). De aanwezigen konden middels stemkastjes
hun mening kenbaar maken over een aantal stellingen. Door de politieke partijen zijn op 12
mei (BKV) en 25 mei 2009 (CDAIVVD/PvdNNatuurlijk Zijpe) discussieavonden
georganiseerd over de voorgenomen herindeling.
Daarnaast heeft de raad van Zijpe in meerderheid besloten om het voorgenomen besluit tot het
fuseren met een of meerdere gemeenten via een raadplegend referendum voor te leggen aan
de kiesgerechtigde inwoners van de gemeente. De twee coalitiefraeties, die een meerderheid
in de raad hebben, hebben zich op voorhand verbonden aan de uitkomst van dit referendum,
mits de opkomst minimaal 40% is. Het referendum heeft plaatsgevonden op 4 juni 2009,
tegelijkertijd met de verkiezingen voor het Europees Parlement. Bij een opkomst van ruim
45% is door 63% van de kiezers aangegeven voorkeur te hebben voor behoud van
zei fstandigheid.

Regionaal drual'l'/ak heet! betrekking op omliggende of naburige gemeenten. Deze dienen in
staat te worden gesteld hun zienswijze met betrekking tot het herindelingontwerp kenbaar te
maken. Heel belangrijk in dit verband is het advies van infonnateur Schoof, dat van onderop
tot stand is gekomen en waar zeven van de negen gemeenten in de Kop zich achter hebben
geschaard. De gemeente Den Helder heeft het advies van de infonnateur niet onderschreven.
(Wieringen aanvankelijk ook niet, maar inmiddels is de gemeente Wielingen onderdeel van
de oostelijke fusie.) Voor de gemeente Den Helder geldt, dat men betrokken wenst te zijn bij
een gemeentelijke fusie dan wcll.\renscoITectie, echter er is geen draagvlak bij andere
gemeenten voor een fusie met Den Heldcr. Tevens erkent de gemeenteraad van Den Helder
zelf dat fusie voor het versterken van de eigen bestuurkracht niet noodzakelijk is. In parab'J'aaf
3.2 is uiteen gezet op welke wijze wij met Den Helder en andere pao1ijen samenwerken.
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Bestuurskracht
Een herindelingadvies dient een inschatting te bevatten van de bestuurskracht van de nieuw te
vormen gemeente. Daarbij dient te worden aangesloten bij de in het beleidskader opgenomen
overwegingen inzake bestuurkracht zoals:
Het voldoende in staat zijn ambities te formuleren en te realiseren;
Het voldoende bestuurskrachtig zijn (met bestuurders die over de juiste kwaliteiten
beschikken) om bestuurlijke sturing geven aan besluitvorming over uitvoering van en
verantwoording over beleid;
Het kunnen beschikken over een voldoende robuuste ambtelijke organisatie;
Het in staat zijn een goede bijdrage te leveren aan de oplossing van maatschappelijke
(lokale) en regionale opgaven;
Het kunnen oppakken van de regieml naar medeoverheden en maatschappelijke
partners ter verwezenlijking van de maatschappelijke taken en de eigen ambities; en
Het bij de vormgeving van beleid voldoende rekening houden met de verschillende
lokale gemeenschappen. Dit vertaalt zich in een adequate interactie met de
samenleving, bijvoorbeeld door middel van ambtelijke deconcentratie of een actief
kernenbeleid.
Met de voorgenomen fusie van de drie gemeenten wordt beoogd zowel een bestuurlijke als
een ambtelijke organisatie te realiseren die in ruime mate voldoet aan de overwegingen zoals
die hierboven zijn vermeld.
De nieuw te vormen gemeente.(met ruim 46.000 inwoners) zal kunnen beschikken ove,r een
gemeenteraad met 29 leden (categorie 45-50.000 inwoners) en 2 (wettelijk minimum) tot 5,8
(wettelijk maximum) fulltime wethouders. Voor de ambtelijke organisatie kan worden
uitgegaan van ± 300 Re. Dit is afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden ten aanzi!!n van
intergemeentelijke samenwerking of andere vormen van uitbesteding. Een gemeente met een
dergelijke omvang moet in staat worden geacht een sterke organisatie op te bouwen, die taken
op een kwalitatief hoog niveau en op professionele wijze zal kunnen vervullen, ook als dit
takenpakket de komende jaren verder wordt uitgebreid. Ook zal de nieuwe gemeente in staat
zijn om de verschillende lokale en regionale vraagstukken op het terrein van voorzieningen,
woningbouw, bedrijvigheid en recreatie samen met andere bestuurlijke en maatschappelijke
partijen ter hand te nemen.
Duurzaamheid
Het begrip duurzaamheid heeft betrekking op de periode waarvoor de toekomstige gemeente
toegerust is om zijn taken naar behoren te kunnen vervullen. Daarbij dient niet alleen de
nieuwe gemeente zelfin ogenschouw te worden genomen, maar ook de directe omgeving.
Voor wat betreft dit criterium kan in grote lijnen worden aangesloten bij hetgeen in het
rapport van de informateur hierover is vermeld. Belangrijk is dat kan worden vastgesteld dat,
naast de te vormen nieuwe gemeente Schagen/Harenkarspel/Zijpe, een tweede fusiegemeente
aan de oostzijde van de Kop van Noord-Holland zal ontstaan. De gemeente Den Helder, die in
het rapport geen deel uitmaakt van een herindeling, is in staat om zijn stedelijke functies op
een adequaat niveau te ontwikkelen en kan in nauwe samenwerking met de nieuwe gemeenten
de regio verder ontwikkelen.
De nieuw te vormen gemeente moet voor een langere periode in staat worden geacht zijn
taken op een acceptabel niveau te kunnen uitoefenen. Uiteraard geldt hierbij dat uitgegaan
wordt van de huidige en in de toekomst te verwachten stand van zaken met betrekking tot
gemeentelijke taken. Indien inzichten ten aanzien van de lokale democratie drastisch wijzigen,
dan kan dat voor de discussie over schaalgrootte vanzelfsprekend ook vergaande
consequenties hebben.
.
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Interne samenhang
Het beleidskader geeft aan dat de nieuw te vonnen gemeente dient te beschikken over een
logischc interne samenhang, welke identiteit verschaft aan de nicuwe bestuurlijke eenheid.
Deze samenhang kan verschillende uitingsvormen hebben: cultureel, sociaal, economisch,
geografisch, etcetera.
Een gezamenlijke identiteit is gemakkelijker te vinden als er sprake is van een samenvoeging
van homogene gemeenten, De voorgestane fusie is hoofdzakelijk complementair van karakter.
leder van de drie gemeenten brengt elementen in die de ander niet of in mindere male te
bieden heeft, Op deze wijze kan een samenvoeging een duidelijke meerwaarde creëren,
terwijl bij samenvoeging van homogene gemeentcn sprake is van "mecr van hetzelfde",
waardoor de meerwaarde veelal beperkt blijft tot efficiencyvoordclen als gevolg van een
h'Toterc schaal. In de door ons voorgestane fusie kan door het koestercn van de eigenheid van
de huidige gemeenten (dan wel van de kernen binnen die huidigë gemeenten) een verdere
uitbouw van die eigenheid plaatsvinden en behoeft niet noodzakelijkerwijs alles overal te
kunnen.
Ons college is van mening dat een schaalverh'Toting niet op gespannen voet hoeft te staan
met betrokkenheid van burgers bij hel lokaal bestuur. Een grotere schaal hoeft niet te leiden
tot een grotere afstand van burgers tot het gemee~tebestuu'r enlof lot minder
betrokkenheid van burgers bij hun gemeenschap, De politieke besluitvorming is en blijft
openbaar toegankelijk; proeedures verlopen in ecn h'Totere gemeente niet wezenlijk anders
dan in een kleinere gemeente. De mate waarin"burgers zich identificeren met hun kern of
dorp verandert niet doordat deze onderdeel wordt van een grotere bestuurlijke eenheid.
Integendeel, door als fusiegemeente een actief kernenbeleid te voeren enlof wijkgericht te
werken, krijgen burgers nieuwe instrumenten in handen gericht op zelfsturing. Wij gaan er
van uit dat een grotcre bestuurlijke schaal geen afbreuk hoeft te doen aan de menselijke maat.
Integendeel, wij gaan ervan uit dat gemeenten door schaalvergroting professioneler en
klantgerichter kunnen opereren. Grotere gemeenten kunnen meer gespecialiseerde
medewerkers in dienst nemen, waardoor het sturend vernlogen naar de regio en het leverend
vermogen naar de burger toeneemt.
Een nadeel, voor zover daarvan kan worden gesproken, is dm het genereren van een gevoel
van verbondenheid met de nieuwe gemeente een lastiger opgave is. In hoeverre dat echter
problematisch is vaJl nog Ie bezien. De huidige inwoners van Callantsoog, Petten, 't Zand etc.
voelen zich vooral Callantsoger, Pcllemer ofZandtemer en nauwelijks Zijpenaar. Voor de
inwoners van de gemeente Harenkarspel geldt hetzdfde, Belangrijk is, dat een
gemeentebestuur oog heeft voor de verschillen en deze ook accepteert.
Op die wijze kan iedere kern zijn eigen identiteit behouden en ontwikkelen, hetgeen de
leefbaarheid van de kernen bevordert, Ook dat vonnt een kwaliteitsaspect voor de nieuwe
•
gemcente. Indien de gerichtheid op dej':e verscheidenheid gezien kan worden als het
gemeenschappelijk kenmerk voor de nieuwe gemeente, dan mag dat als een positieve bijdrage
aan het aspect "interne samenhang" worden beschouwd, Ook het landelijke karakter van de
drie gemeenten, waarbij Schagen weliswaar als stadse kern kan worden aangemerkt maar niet
of nauwelijks de ("groot")stedelijke problematiek kent van steden als Alkmaar, Hoorn en Den
Helder, kan in het voorliggende fusievoorstel als een bindend element worden beschouwd.
Overigens is het wel zo dal Schagen als stedelijke kern een aantrekkende werking heeft op
starters en Uonge) gezinnen uit de regio. In dic zin en ook qua (winkel-)voorzieningen heen
Schagen duidelijk een verbindende functie en gceft op die manier ook inkleuring aan de
identiteit van de regio en de nieuw te vonnen gemeente.
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Regionale samenhang
[n het rapport van de infonnateur is een nadrukkelijke focus gelegd op een evenwichtige
samenhang in de regio. Door in te zetten op een evenwichtige verdeling van het aantal
inwoners, en de daarbij behorende bestuurlijke en ambtelijke schaal, wordt getracht meer
evenwicht te brengen in de bestuurlijke verhoudingen. Door gelijkwaardigheid in
bestuurskracht kan iedere gemeente een volwaardige bijdrage aan samenwerkingsverbanden
leveren hetgeen niet alleen de kwaliteit, maar ook het democratisch gehalte van de menings
en besluitvonning in dergelijke gremia bevordert. De gemeente Texel neemt in dit kader
overigens een afwijkende plaats in, hetgeen vanwege de eilandstatus wel begrijpelijk en ook
niet onoverkomelijk is. Gezien vanuit het perspectief van een functionele (her-)indeling van
de Kop, kan worden gesteld dat bij de beoogde fusies, naast het eiland Texel, een drietal
gemeenten ontstaan die ten opzichte van elkaar een complementair karakter hebben met een
, vergelijkbare omvang hetgeen lol een zekere balans in'de regio leidt: Den Helder als
stedelijke kern met watergebonden bedrijvigheid en slechlWeervoorzieningen voor de
recreant, de oostel ijke gemeente met de focus op agribusiness en de westelijke gemeente mei
(kust-)recreatie als speerpunt van economische bedrijvigheid.
Planologische ruimtebehoefte
•
Het beleidskader venneldl dat een herindeling zijn oorsprong kan hebben in de gevoelde
behoefte aan een bestuurlijke oplossing van ruimtelijke problemen.
Voor de drie gemeenten kan alleen ~oor Schagen worden geconcludeerd, dat deze praktisch.
tegen haar grenzen van ruimtelijke ontwikkeling aanloopt. De beoogde fusie voorziet in het
binnengemeentelijk oplossen van deze situatie. Een en ander is vanzelfsprekend sterk
afhankelijk van de keuzes die door de nieuwe gemeenteraad worden gemaakt met betrekking
tot toekomstige woningbouw en bedrijvigheid. Voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen .
is regionale samenwerking van essentieel belang. rn opdracht van de provincie NoordHoi land heeft een onderzoeksbureau recent nieuwe behoefterarningen voor bedrijventerreinen
in de Kop van Noord-Holland gemaakt. In 2007 is door de samenwerkende gemeenten in de
Kop gestart met het opstellen van een Regionale Visie Bedrijventerreinen Kop van Noord
Holland. In de regionale planningsopgave tot en met 2014 geldt voor de gemeente
Harenkarspel een uitbreiding van bedrijventerreinen met 3,5 ha en voor Zijpe 4 ha. Voor
Schagen wordt rekening gehouden met 6 ha (Lagendijk). Dit ligt overigens buiten de
regionale planningsopgave.
4.2

Concluderend; waarom ecn fusie en waarom deze fusie?

Wij hebben een nauwkeurige afweging gemaakt en komen daarbij tot een aantal belangrijke
argumenten voor de fusie van Schagen, Zijpe en Harenkarspel:
I. samenwerkingsaltematieven zijn geprobeerd (het Gewest, SETA) maar hebben
onvoldoende resultaólt opgeleverd en mede daardoor is er onvoldoende draagvlak voor
samenwerking als oplossing voor bestuurskrachtproblemen;
2. het regionale eindbeeld, zoals geadviseerd door de infonnateur, is aanvankelijk
onderschreven door tenminste 7 van de 9 gemeenten in de regio;
3. Schagen en Harenkarspel hebben aangegeven onvoldoende bestuurskracht te hebbcn
als ze zelfstandig blijven voortbestaan, en een fusie met alleen Harenkarspel en
Schagen biedt onvoldoende bestuurskrachtversterking;
4. in het belang van de regio zal de gemeente Zijpe betrokken moeten blijven bij het
proces van herindelingen;
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5. fusie van Harenkarspel, Zijpe en Schagen is noodzakelijk om naar de toekomst toc
voldoende bestuurskracht te genereren voor die gemeenten;
6. de opschaling (fusie aan de oostkant, fusie aan de westkant en Den Helder als trekker)
is in het belang van de regio en is een onlosmakelijk onderdecl van hel evenwichtige
regionale eindbeeld; en
7. de fusie van Schagen, Harenkarspel en Zijpe voldoet aan de zes criteria van het
Beleidskader gemeentelijke herindeling.
Na een zorgvuldig proces zijn Gedeputeerde staten tot de conclusie gekomen dat zij
voorstander zijn van fusies in deze regio voor het versterken van de bestuurskracht. De
samenvoeging van Schagen, Harenkarspel en Zijpe past bij deze versterking en is van groot
belang voor de regio.

5.

De verdere procedure

Na besluitvonning in GS dient het herindelingonlwerp gedurende een periode van acht weken
ter inzage te worden gelegd (artikel 5, 2" lid Wet Arhi). Gedurende die periode kan "een
ieder" zijn zienswijze over het ontwerp kenbaar maken bij het college van Gedeputeerde
Staten. Gezien het tijdstip van beoogde vaststelling van het herindclingontwerp wordt
voorgesteld de termijn van ter inzage legging met vier weken te verlengen vanwege de
vakantieperiode vanaf begin juli. Dit betekent dat de zienswijzen periode loopt tot 8 oktober
2010.
De gemeenteraden hebben in de wet drie maanden gekregen om hun zienswijze bij GS
kenbaar te maken. Wij stellen in verband met de vakantieperiode ook voor deze tennijn met
een maand te verlengen.
Na afloop van de ter inzage legging periode wordt een definitief herindelingadvies ter
besluitvomling aan Provinciale Staten voorgelegd. In dit advies wordt ingegaan op de
ingebrachte zienswijzen en wordt aangegeven of, en zo ja, in welke mate in het definitieve
herindelingsadvies met de ingebrachte zienswijzen is rekening gehouden. Vervolgens wordt
het herindelingsadvies voorgelegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. Indien de Minister (lees: de Staatssecretaris) op basis van het
herindelingadvies besluit een voorstel voor een herindelingregeling (wet) te doen, dan zendt
zij het voorstel binnen vier maanden na ontvangst van het herindelingadvies aan de
. .
d .S
mllllstelTaa

•

Zie Oijhlgc X: Schematische weergave vervolgprocedun:
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BULAGE XIV

Financiële positie van de gemeenten
Harenkarspel, Schagen en Zijpe
•

Eindconclusie

Voor het beoordelen van de financiële positie van gemeenten zijn van belang het
weerstandsvermogen. het onderhoud van kapitaalgoederen. het grondbeleid. de begroting, de
meerjarenraming en de jaarrekening.
Om tot een goed oordeel te kunnen komen is het wenselijk dat de gegevens compleet zjjn. De
onderzoeken voor 2010 zijn voor Schagen. Harenkarpel en Zijpe afgerond. Voor de laatste twee
heeft er in 2010 nog geen hoor en wederhoor plaatsgevonden; de cijfers moeten in dit licht
worden bezien.
Op basis van de beschikbare gegevens in 2010 schat de provincie op dit moment de
levensvatbaarheid van een nieuwe gemeente vanuit financiële invalshoek positief in. Echter. gelet
op het huidige economische klimaat en de nog op stapel staande heroverwegingen bij het Rijk is"
de waarde van deze toekomstverwachting moeilijk te bepalen.

•

Algemeen

Ter informatie volgen hieronder enkele kerngegevens van de drie beoogde fusiegemeenten:

Gemeente
Harenkarsoei
Schaoen
Zijpe
Totaal

Gemeente
Harenkarsoei
SchaQen
Zijpe
Totaal

•

Inwoners bearotina
2007
2008

.

15.753
18.718
1 1. 558
46.029

16.050
19.153
11558
46.761

Woonruimten bearotin
2008
2007
7.199
7.305
8.691
8.609
7.117
22.925

7.152
23.148

2009
15.950
19.121
11.558
46.629

2010

2009
7.210
8.843
7.152
23.205

2010
7.312
8.881

15.985
19.127
11.550
46662

7.337
23.530

Weerstandsvermogen

Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (Bbv) verstaat onder het begrip
weerstandsvermogen de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico·s. Bij de
weerstandscapaciteit kan men een incidenteel en een structureel deel onderscheiden.
Incidentele weerstandscaoaciteit
Met de inci~entele weerstandscapaciteit bedoelt het Bbv het vermogeJ1 om calamiteiten en andere
eenmalige tegenvallers te kunnen opvangen zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van
taken op het geldende niveau. Het kan hierbij gaan om de algemene reserve.
bestemmingsreserves met een algemeen karakter, stille reserves en incidentele onvoorziene
uitgaven. Hieronder presenteert de provincie de incidentele weerstandscapaciteit van de drie
gemeenten per woonruimte en totaal.

I

Incidentele weerstandscapaciteit per woonruimte

1

Gemeente
Harenkarsoei
Schaoen
Ziipe

2007
€ 1.698
€ 444
E 553

2008
n.a.
€ 623
€ 1065

2009
€ 1.640
€ 629
€ 826

2010
€ 1.383
€ S11
€ 627

Incidentele weerstandscapaciteit totaal
Gemeente
Harenkarspel
Schaaen
Zijpe

2007

.

€ 12.222.000
€ 3.822.000
€ 9.835.858

2008
n.a.
€ 5.415.476
€ 9.119.262

2009

2010

E 11.825.000
€ 5.561.444
€ 5.910.640

€ 10.114.000
€ 4.539.835
€ 4.601.278

Uitgesplitst.naar onderdelen ziet het beeld voor 20 lOer als volgt uit:.

.
Gemeente

Harenkarspel
Schaoen
Zijpe

Incidentele weerstandscapaciteit uitgesplitst illoonderdelen
Stille reserves Onvoorzien
Bestemmings
Totaal
incidenteel
reserves
I (alo. karakter)
€ 5.186.000
€ 4.928.000
EO
€ 10.114.000
€O
€ 4.539.835
€O
€O
€ 4.539.835
€O
€ 3.406.000
€ 1.137.000
€
58.278
€
4.601.278
€O

Algemene
reserve

.

Conclusie
Omdat een totaalbedrag aan incidentele weerstandscapaciteit geen relatie legt met de grootte van
een gemeente en dus ook moeilijk Is te beoordelen, heeft de toezichthouder met bijzondere
belangstelling gekeken naar de bedragen per woonruimte. Op basis daarvan luidt de conclusie
dat de incidentele weerstandscapaciteit van de drie gemeenten goed is.
Structurele weerstandscapaciteit
Met de structurele weerstandscapaciteit bedoelt het Bbv de middelen die permanent ingezet
kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie te kunnen opvangen, zonder dat dit ten
koste gaat van de bestaande taken. In dit geval gaat het om de mogelijkheden om (extra)
belastinginkomsten te genereren, de post voor onvoorziene uitgaven (structureel) en eventuele
overige daartoe te bestempelen middelen.
Het gemeentelijk belastingpakket bestaat uit de onroerende-zaakbelastingen (OZ8), de
afvalstoffenheffing en de rioolheffing, geheven van woonr~lmten en niet·woonruimten. De
opbrengst van dit pakket wordt vergeleken met de opbrengst volgens de normen die gelden voor
gemeenten die een beroep doen op artikel t 2 van de Financiële-verhoudingswet. Bij de
berekeningen neemt de provincie mee 50% van de kosten van straatreiniging, de verfijning en de
cluster riolering van de uitkering uit het gemeentefonds en de kwijtscheldingen.

Tarieven 20 I 0
Harenkarspel Schagen
2ijpe
alS (n% van de Wal-waarde)
Tarief eioenaren woninoen
Tarief oebruikers niet·woninoen
Tarief eiqenaren niet·woninqen

0,0924 %
0,1012.%
00808 %

00967%
0,1216%
o lS17%

00834%
0,0888%
o 1083%

€ 240 24
€ 240,24

€ 171 00

€ 180 00

€

274 00
€

€

€

105 60
10560
€

Afvalsroffenheffing (in € )
Tarief eenpersoonshuishoudens
Tarief meerpersoonshuishoudens

250 00

Rioolrecht woningen (in €)
Tarief eenDersDonshuishoudens
Tarief meerpersoonshuishoudens

€

.

137,88
137 88

€

€

208,49
208 49

Structurele weerstandscapaciteit per woonruimte
2007

Gemeente
Harenkarpel
Schaqen
Zijpe

€

.
€

€

2008
24
23
82

2009

n.a.

€ 60
€ 78

2010

€ 58

..

€

57
€ 35
€ 93

€

59
€ 93

Uitgesplitst naar onderdelen ziet het beeld voor 2010 er als volgt uit:
Structurele weerstandscapaciteit uitgesplitst in onderdelen
Gemeente

Harenkarsoei
SchaDen
Zijpe

Onvoorziene
uitgaven
(s tructu ree I)
€O
€ 150.000
€ 46.000

Belas tingcapaciteit

€ 682.086

€ 156.639
€ 3 71.812

Totaal

€ 682.068
€ 306.639
€ 4 17.812

Conclusie
Uit de cijferopstellingen komt naar voren, dat de drie gemeenten binnen hun belastingpakket
ruimte hebben om een hogere opbrengst te genereren. In hoeverre de belastingcapaciteit wordt
benut, is uiteraard een beslissing van de (nieuwe) gemeenteraad. Het is ook aan de raad om te
besluiten op welke wijze hij de tarieven wil harmoniseren.
Risico's
Bij dit onderdeel bekijkt de provincie of de gemeente haar risico's in beeld heeft gebracht. Op
grond van artikel 11 Bbv zijn alleen die risico's relevant voor het weerstandsvermogen die niet op
een andere man~r zijn te ondervangen (door bijvoorbeeld verzekeringen c1f het treffen van
voorzieningen). Ook wordt nagegaan of de gemeente een beleidslijn heeft voor de noodzakelijk
geachte omvang van de weerstandscapadteit on relatie tot de risico's.

Harenkarspel
De minimale omvang van de incidentele weerstandscapaciteit is conform de nota reserves en
voorzieningen gesteld op € 686 per woonruimte naar de verwachte stand per 20 la. De
noodzakelijk geachte relatie tussen de omvang van de weerstandscapaciteit en de risico's wordt
niet gelegd.

Schagen
In het kader van de jaarlijks te houden doelmatigheidonderzoeken zal de gemeente in 2010 een
onderzoek uitvoeren naar de wijze van beheersing van risico's. Dit onderzoek benut Schagen om
risicomanagement verder handen en voeten te geven. In eerste instantie komt er een startnotitie,
waarin het onderwerp risicomanagement verder wordt uitgewerkt. In een plan van aanpak zal
vervolgens inzicht worden gegeven in de te nemen vervolgstappen. Dit onderzoek moet onder
andere leiden tot het verbeteren van het inzicht in de benodigde weerstandscapaciteit en
daarmee van ook de kwaliteit van de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting en de
jaarrekening. Op dit moment kan de gemeente nog geen duidelijkheid geven over de inhoud van
het beleid en de wijze waarop de risico's zullen worden beheerst
Zijpe
In het programma financiën & belastingen staan streefwaarden genoemd voor het statische en
dynamische weerstandsvermogen, Dit is opgenomen vooruitlopend op de nota
Risicomanagement die in 2009 zou worden afgerond en in 2010 wordt geïmplementeerd. De
noodzakelijk geachte omvang var! de weerstandscapaciteit in relatie tot de risico's wordt 001< hier
niet gelegd.
Conclusie
Ondanks dat de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe de relatie tussen de risico's en de
weerstandscapaciteit niet direct leggen, verwacht de provincie dat de aangedragen risico's op dit
moment en in de nabije toekomst geen gevaar opleveren voor de financiële stabiliteit van de
individuele geme'l!nten.
•
Onderhoud kapitaalgoederen

•
Bij
•
•
•

dit onderdëel wil de provincie de volgende zaken achterhalen:
Is er achterstallig onderhoud?
Hanteert de gemeente onderhoudsplannen?
Zijn de onderhoudsramingen in de exploitatie volledig en reëel?

In onderstaande tabel staan voor elk van deze drie vragen de antwoorden:
Gemeente
Onderhoud van de
kapitaalgoederen

Harenkarspel

Schagen

Zijpe

ja
ia
nee

nee
ja
ia

ja
ia

ia
ia
nee

nee
ia
ia

nee
ia
ia

ia
nee
nee

Ja
nee
nee

nee
nee
ia

wegen (I)
achterstallioheid
onderhoudsplannen
reële raminQen

ia

Riolering
achterstallio held
onderhoudsolannen
reële raminQen

•

•

water (2)
achterstallioheid
onderhoudsplannen
reële ram inQen
groen (3)
achterstallioheid
onoerhoudsplannen

ia
nee

I

nee
ia

I

I

ja
ia

•

reële ram ineen

I

nee

Ja

I

ia

gebouwen (4)

achterstallie heid
onderhoudsplannen
reële ramineen

nee
ia
ia

nee
Ja
Ja

nee
ja
ia

(1) Naast wegen tellen mee bruggen, viaducten, tunnels en openbare verlichting.

(2) Hel onderdeel water iS incluSief baggeren, waterkanien, oevers en beschoeiingen.
(3) Het onderdeel groen bestaat uit openbaar groen en sportfaciliteÎlen.
(4) Tot de gebouwen rekent de provincie alle openbare gebouwen en scholen.

Conclusie
Uit het totaaloverzicht blijkt, dat achterstallig onderhoud in een aantal gevallen voorkomt, maar
dit is niet onoverkomelijk. Onderhoudsplannen zijn niet voor alle onderdelen beschikbaar of zijn
rliet actueel. De verwachting is gerechtvaardigd. dat het ontlerhoud van de kapitaalgoederen op
korte termijn niet tot onoverkomelijke financiële problemen zal ieiden.
•

Grond beleid

Bij dit onderdeel gaat de provincie onder meer na of de gemeente actuele kostprijsberekeningen
heeh en of verliezen zijn te verwachten op de grondexploitaties.
Gemeente

Grondbeleid
Zijn er grondexploitaties in uitvoering?Voert de gemeente actief grondpolitiek?
Zijn er kostprijsberekeningen aanwezig?
Kostprijsberekeningen actueel (max. twtle jaar
oud)?
Is er sprake van een geraamde winstneming?
Is de boekwaarde (vierkantemeterprijs) van de
niet in exploitatie genomen gronden
acceptable?
Saldo van te verwachten resultaten positief?
Toereikende buffer bouwgrondexploitatie?
Is er een nota grondbeleid? (max. vier jaar oud)
en/of ;s de toelichting in de paragraaf
toereikend?

Harenkarspel
ia
ia
ja

Schagen
'ia
ia
ia

Zijpe
ia
ia
ia

ia
nee

Ja
nee

ia
nee

ja

ja

ja

nee
ia

ia
ia

ia
ia

nee

ja

ja

Conclusie
Bij de alle gemeenten is sprake van een actief grondbeleid. Verder komt uit de informatie naar
voren dat in twee gemeenten de grondexploitaties per saldo positieve resultaten opleveren. In
Harenkarspel is dat niet het geval, maar die gemeente heeft een buffer opgebouwd om verwachte
verliezen te kunnen opvangen.
•

Begroting en meerjarenraming
Begrotingsresultaat en meerjarenperspectief

Gemeente

2010

Harenkarspel
Schaaen
Zijpe

€ 65.000
€ 4.000
€ 36.598

2011
€ 3.000
€ 132.000
€ 36.598

2012
€ 54.000
€ 48.000
€ 15.420

2013
€ 31.000
€ 139.000
€ 5.593

-

•

Harenkarspel
Het is gelukt de begroting 2010 - 2013 sluitend te krijgen en in lijn te brengen met de
geautoriseerde capaciteit, De structurele lasten worden gedekt door structurele baten, De lasten
van nieuw beleid zijn in de ramingen verwerkt, Het achterstallig onderhoud op het gebied van
wegen alsmede een aantal nieuwbouw projecten kunnen wel een grote impact hebben op de
toekomstige resultaten,
Schagen
De meerjarenraming 2010-2013 is materieel in evenwicht na verwerking van de gegevens van de
septembercirculaire 2009 van de algemene uitkering gemeentefonds, De structurele lasten
worden gedekt door structurele baten,
De lasten van nieuw beleid zijn in de ramingen verwerkt,
Zijpe
Ook deze gemeente heeft een meerjarig materieel evenwicht, Na het doorrekenen van het
dekkingsplan worden de structurele lasten gedekt door de structurele baten, De lasten van nieuw
beleid zijn in de ramingen verwerkt,
Conclusie
De begrotingen 2010 van de drie gemeenten zijn materieel in evenwicht,
Bij allemaal Is sprake van duurzaam financieel evenwicht
in het meerjarenperspectief,
.

.

•

Jaarrekening
Jaarrei(eningresultaat (na bestemming)
Gemeente

Harenkarspel
SchaQen
Ziipe

2006

2005

€ 769,863
€ 586,000
€ 299,000

€

1.118,000 €

2007
1, 158,000

€ 142,000 € 2.400,000
€ 1,1475,000
€

931.983

200B
1,337,000
(€ 336,000)
€ 369,554

NB: De bedragen tussen haakjes zijn negatIer

Harenkarspel
Na de laatste begrotingswijziging liet de begroting 2008 een positief resultaat zien van
€ 344,957, Het resultaat na resultaatbestemming is € 1,337,172 positief.
Schagen
De jaarrekening 2008 heeft een nadelig resultaat van € 336,000 na het verwerken van de
mutaties in de reserves, In de loop van 2008 zijn echter al de bat/ge saldi van de (tussentijdse)
bestuur,rapportages overgeboekt naar de algemene reserve, Dat gaat om een bedrag van € 2,2
miljoen, Hiermee rekening houdend, valt de uitkomst van jaarstukken 2008 mee,
In de toelichting op de programmarekening geeft de gemeente een verklaring voor de verschillen
lUssen de begroting en de jaarrekening,
Zijpe
De programmarekening 2008 sluit met een voordelig saldo van € 369,554, Het resultaat voor
bestemming was € 710,000, Er was sprake van € 253,527 voordelig verschil ten opzicht van
begroting,
Conclusie
Over het algemeen laten de jaarrekeningen van de drie gemeenten substantiële positieve
resultaten zien,

BULAGE XV

BIJLAGE XV
Begrenzing van de nieuw te vormen gemeente
--------~

•

SCHAAKMAT?
het

Beren~chot-rappon be~tuurskrachtonderzock

gemeente Zijpe

nader beschouwd
ddinilic\'c \'usie 21 april 2010

1. Inleiding.
Op 24 februari 20 I 0 presenteerde organisatieadviesbureau Berenschot haar eindrappon met
betrekking lot hel in de periode eil1'd december 2009 tot medio februari 2010 verrichte
onderzoek naar de bestuurskracht van de gemeente Zijpe: "Als het schaakbord veranden,
veranden ook hel ~pel".
Het begrip bestuurskracht is daarbij als volgt gedefinieerd:
Een besllIllfskracillige gell/eellle is in

vervullen,

IlU

.I"I{/{I/

011/ IW{/f II/{/{l/sclwppciljkc opgaven mleq/llwllc

en in de toekomst.

Einuconclusie van de onderzoekers van Berenschot is dal de gemeente Zijpe onvoldoende in
staat is om zowel haar uitvocrenue enfof lokale taken als haar strategische en/of boven lokale
taken op zowe~de kone als de lange termijn naar behoren te vervullen.
Een uitwndering wordt gemaakt voor de uitvoerende110kale taken zoals die op dit moment
(2009120 I0) worden uitgevoerd. Daarover wordl een positief oordeel uitgesproken.
Bovenstaande conclusie leidt bij Berenschot tOl het eindoordeel dat de gemeenle Zijpe op alle
in het onderzoek belrokken aspecten 'van taakuitvoering (bestuur. organisati"e. panner en
.
gemeenschap) onvoldoende bestuurskrachtig is.
Op basis van deze eindconclusie komt BerenschOl lot ue volgende aanbevelingen:
o Overstijg de lokale belangen van de kernen en stel de strategische bovenlokale
opgaven centraal.
o Zorg er voor uat Zijpe een gelijkwaardige bestuurlijke panner in de regio is.
o Zet, vooruitlopend op een herindeling. in op versterking van de ambtelijke
samenwerking met Harenkarspel en Schagen.
o Werk. vooruitlopend op een herindeling, het kernenbeleid verder uit in samenwerking
met Harenkarspel.

2. Procedure.
Na de presentaJie van hel eindrappon aan de raden. colleges, managementteams en
ondenlemingsraden van de drie betrokken gemeenten Zijpe, Schallen en Harenkarspel is
afgesproken dat de (nieuwe) raad van Zijpe in zijn vergadering van 27 april 2010 een
slandpunt zal innemen met betrekking 101 de conclusies en aanbevelingen zoals deze zijn
opgenomen in hoofdslUk 6 van het eindrapport..
In afwijking van de gebruikelijke gang van zaken. is cr geen collegeslandpuntten aanzien van
het rappon ingenomen. maar wordt het rechtstreeks ter bespreking en besluitvorming aan de
raad voorgelegd.

Aangezien ook de beoordeling van de (bestuurskracht van de) ambtelijke organisatie
onderdeel uitmaakt van het rapport, is in het college afgesproken dat een ambtelijke reactie op
hel rapport rechtstreeks aan de raad kan worden voorgelegd.
Om een zo breed mogelijke inhoudelijke reactie te kunnen geven zijn alle medewerkers, via
hun afdelingshoofden, in de gelegenheid gesteld te reageren op de inhoud/uitkomsten van het
rapport. Daarnaast is ook de ondernemingsraad verzocht te reageren.
Alle ontvangen reacties zijn, voor zover relevant in het kader van deze reactie en onder
eindredactie van de gemeentesecretaris, in deze notitie verwerk!. Alvorens de reactie te sturen
naar de raad (en het college ter kennisname) is deze voorgelegd aan de ondernemingsraad, het
managementoverleg en het directieteam. Ook is Berenschot in de gelegenheid gesteld
commentaar te leveren op deze reactie. Bij brief van 14 april 2010 heeft Berenschotlaten
weten af te zien van eerr inhoudelijke reactie. Voor de motivering daarvan wordt verwezen
naar de betreffende brief en de aanvullende memo van de gemeentesecretaris terzake.

3. Centrale vraagstelling.
Bij de ämbtelijke reactie op het rapport van Berenschot is als cenrrale vraagstelling
gehanteerd:

Wol'l1t de conclusie, het ontbreken van voldoende bestuurskracht. gedragen door de
geconstateerde feilen?

4. Status van de notitie.
Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om in deze reactie een oordeel te geven over het al dan
niet alsnog besluiten tot een fusie. Dat oordeel is aan uw raad. Ook beoogt deze notitie niet
aan te geven or de conclusie van Berenschot over de bestuurskracht van Zijpe al dan niet juist
is. Waar deze notitie wel over gaat is het onderzoeken of de conclusies van Berenschotten
aanzien van de bestuurskracht van de gemeente Zijpe gedragen kunnen worden door de reilen
en bevindingen zoals die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen.
De relevantie van deze notitie is gelegen in het feit dal de uitkomsten van het
bestuurskrachtonderzoek voor gedeputeerde Heller mede bepalend zijn voor het door
gedeputeerde staten te nemen besluit om het ingezelle Arhi-traject al dan niet door te zeilen.

5. Aanpak reactienota.
•

Hel gaat dus om het vaststellen van de validiteit van de onderbouwing van de conclusie zoals
die door Berenschot ten aanzien van de Zijper bestuurskracht is getrokken. Hierop zal deze
reactie zich in hoofdzaak richten. Dil betekent dat met name ingegaan wordt op hoofdSluk 6
(Conclusies en aanbevelingen) van het rapport.
De hoofdstukken I tot en met 4 gaan over de onderzoeksopzet en een inventarisatie van lokale
en boven lokale (maatschappelijke) opgaven. Hoofdstuk 5 (Bevindingen ten aanzien van
bestuurskrachl) wordt betrokken bij de reactie op de conclusies en aanbevelingen zoals die in
hoofdstuk 6 zijn vermeld.
De met betrekking tot de hoofdstukken 4 en 5 gemaakte op- en aanmerkingen worden
meegenomen bij de reactie op hoordstuk 6. Ten behoeve van de leesbaarheid van deze notitie

2

zijn de geïnvenlariseerde op- en aanmerkingen len aanzien van de hoofdslUkken 4, 5 cn 6
separaat in een bijlage vermeld.

6. Schaakmat?
Onder deze lilel vindt u de beschouwingen over de analyse van Berenscho!. welke uiteindelijk
leidcn tot een slolconclusie en een aanbeveling aan uw raad.
Voor de reactie is aangeslOlen bij de indeling zoals die in hel Bcrenschotrappon in hoofdsluk
6, paragraaf 6.1.\ is gehanteerd. Die paragraaf beval het uiteindelijke eindoordeel van
Berenschot over de bestuurskracht van de gemeente Zijpe.

6.1 Taakuitvoering
6.1.1 Taakuh"oering op dil moment.
Op basis van haar bevindingen koml Berenschot tot de conclusie dat de gemeente Zijpe op dit
momem voldoende in slaat is haar uitvoerende enlof lokale laken te vervullen. Deze conclusie
is gebaseerd op de ondérzochle documemen en de mening zoals die door de inwon'ers
(middels in 2008 gehouden tevredenheidsonderzoek) en maatschappelijke partners meI
betrekking lOl de taakuitvoering is aangegeven. Het gehouden c-debat bevestigl dil beeld.
Anders is het gesteld met de slrategische en(of bovenJokale laken. Daarvan slell Berenschol
vasl dat dic reeds op dit momem op een onvoldoende wijze worden vervuld. Deze conclusie
wordt gebaseerd op hçl niet be,:"iken van slrategische doelen zoals die in de Toe~oms\visiç
2005-2015 gesteld zijn en de constatering dm de gemeeme deze opgaven niet zelfstandig kan
uil voeren wegen.ç een gebrek aan voldoende bestuurlijke en ambtelijke expenise.
Het niel bereiken van de strategische doelen wordl geïllustreerd mel het uilblijven van de
realisatie van het plan Pellen aan Zee. de venraging in de woningbouw in 't Zand en hel niet
realiseren van de.gewensle groei naar 15.000 inwoners.
Afgezien van het feil dal we pas halverwege de periode zillen waarover de Toekomstvisie
zich uitstrekt. kan naar mijn mening alleen hel perspectief van de 15.000 inwoners achleraf
als een le optimislisehe doelstelling worden aangemerkt. Een dergelijk aanlal is alleen
haalbaar indien hel project Pellen aan Zee (2000 woningen) tOl realisering kom!. Zonder dil
projecl zal het gelal van 15.000 inwoners. ook meI de realisering van de beoogde
woningbouw in 'I Zand en de overige kernen van Zijpe, niet gerealiseerd kunnen worden. Bij
de herijking van de Toekomslvisie in 2010 zal dit item ongetwijfeld nader aan de orde komen.
Voor wal belreft de overige slralegisehe doelstellingen zoals die in de Toekomstvisie zijn
opgenomen kan worden gesteld dat deze of reeds gerealiseerd zijn. dan wel in voorbereiding
zijn genomen. Dal Zijpe voor de realisering van slrategische doelstellingen afhankelijk is van
derden of V~n andere externe omstandigheden is wcliswaar een terecht~ feilelijke
cons13lering. doch enig oorzakelijk verband met de groolle van de gemeente wordl op
generlei wijze aangeloond. De door Berenschol genoemde voorbeelden kunnen voor de
beoordeling van de lUakuiLOefening door de gemeelllc dan ook als niel Ier zake doende
worden beschouwd.
Het mgumelll dal wordl gebruikt belreffende de afhankelijkheid van externen voor de
uilOefening van strategische en/of boven lokale laken treft ook geen doel. Niet is aangetoond
dal Zijpe voor wat belreft inhuur van eXlernen significanI afwijkl van andere gemeenten
(ongeacht de schaalgrootte).
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De conclusie van Berenschot dat de uitvoering van de strategische e%f bovenlokale
taken reeds op dil moment als onvoldoende kan worden gekwalificeerd berust dan ook
op ondeugdelijke gronden.
6.1.2 Taakuitvoering op korte termijn (minder dan S jaar).
Voor de kone termijn concludeen Berenschol op grond van haar bevindingen dat Zijpe
onvoldoende in staal moet worden geacht om zowel haar uitvoerende enlof lokale taken als
haar strategische enlof bovenlokale taken te vervullen.
Als belangrijkste reden wordt daarvoor genoemd de verwachting dat Zijpe steeds meer taken
op haar bord krijgt. Dit uit zich door enerzijds verdergaande decentralisatie van rijkstaken
naar de gemeenten en anderzijds door de te verwachten vermindering van het aantal
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden door de fusie van de Noordkop-OostgemeCllten.
Voor wat betreft de decentralisatie van rijkstaken kan onderkend worden dat de afgelopen
jaren hier inderdaad sprake van is. Daarentegen kan eveneens worden vastgesteld dat een deel
van die taken ondergebracht is in, in sommige gevallen verplichte, gemeenschappelijke
regelingen en dus niet rechtstreeks bij de individuele gemeente. Wal de toekomst zal brengen
is onzeker. Be te verwachten mega-bezuinigingsoperatie zal niet door afwenteling van taken
op de gemeenten tOl stand kunnen worden gebracht, maar kan alleen door vergaande
deregulering enlof het schrappen van taken. In hoeverre deze bezuinigingsoperatie
rechlstree,ks gevolgen zal hebben voor de mate van decentralisatie van rijks- of provinciale
taken naar de gemeenten is op dil moment nog onduidelijk.
De vermelde verwachting dat door de vorming van de gemeente Amslelmeer er sprake zal
zijn van de opheffing van bestaande samenwerkingsverbanden waardoor de gemeente
bepaalde t:iken weer op het eigen bordje krijgt, is eveneens discutabel~ Vooralsnog hebben de
vier gemeenten die de nieuwe gemeente gaan vormen bestuurlijk aangegeven dat zij niet
verwachten dat de huidige intergemeentelijke sociale dienst of de intergemeentelijke
milieudienst door de fusie zullen worden opgeheven omdat men die taken weer zelf wil gaan
uilvoeren. Overigens wordt dit signaal bekrachtigd door onderzoek dat naar de effecten van
fusie in de provincie Zuid-Holland is gedaan '. Gebleken is dat na de fusies er geen sprake is
geweest van een vermindering van het aantal bestaande samenwerkingsverbanden.
Resumerend kan worden gesteld dat ook de conclusie van Berenschotten aanzien van de
taakuitvoering op korte termijn een valide argumentatie ontbeert en derhalve dan ook
niet als ler zake doende kan worden aangemerkt.
6.1.3 Taakuitvoering op lange termijn (IS tot 20 jaar).
Ook voor de lange lermijn concludeen Berenschol dat Zijpe onvoldoenc.le in staat zal zijn om
zowel haar uitvoerende enlof lokale taken als haar strategische enlof bovenlokale taken te
\\ervullen.
Deze conclusie wordt gebaseerd op ontwikkelingen ten aanzien van verdergaande
decentralisatie, bestuurlijke schaalvergroting in de regio, bevolkingskrirnp in de regio,
klimaatverandering en stijging van de zeespiegel. Deze factoren leiden tot een toename van
zowel het aantal taken als de complexiteit ervan. Aanpak van bovenfokale taken in regionale
samenwerkingsverbanden achten zij alleen succesvol als de afzonderlijke gemeenten
I "Processen en Crreclcn v.. n herindeling. hoe beoordelen raiJdslcdcn, gemeenleamblennren en bestuurders uil
Zuid-Holland zeven recenle herindelingen"; Ir.R.Beerepoot. Drs. R. Fraanje, Dr. M. Herwcijer; Uilgeverij
Kluwer 2009.
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voldoende regionaal perspectief hebben en daar ook hun prioriteiten leggen. Zijpe geeft in
hun ogen blijk van een onvoldoende regionale focus. De raad. het college en de ambtelijke
organisatie zijn naar hun mening veel meer gericht op het lokale niveau. zelfs het sublokale
(kernen-) niveau dan op het regionale niveau.
Afgezien van (hel ontbreken van) de relatie van sommige genoemde ontwikkelingen (met
name de klimaatverandering en de zeespiegelstijging) met de taakuitocrening van de
gemeente Zijpe. kan worden gesteld dat de ont wikkeling naar grotere gemeenten, mede naar
aanleiding van deccmralisatielendensen. een vast Ie slellen feit is. Waren er rond 1900 nog
zo'n 1000 gemeemen in Nederland. op dit moment zijn het cr nog zo'n kleine 430. Deze
lendens zegt op zieh echter niels over de kwaliteit van die schaalvergrotingen. Alles wem kun
je stellen. dus w;larom grotere gemeenten niet?
Echter. ook hier gaat hel primair over de gehanteerde argumentatie. De bewering dat Zijpe
beslUurlijk en ambtelijk onvoldoende regionale gerichtheid lOon! bn niel door feitelijkheden
worden onderbouwd. Weliswaar wordt verwezen naar hel rondetafelgesprek met verbonden
partijen, echter. hier kan worden vastgesteld dat er op z'n minst sprake is van een wel heel
sterke onbalans in de weging van de tijdens die bijeenkomst gemaakte opmerkingen'. Dat de
vertegenwoordigers van de verbonden partijen het in grote lijnen met elkaar eens zijn dat zij
liever met een beperkt aantal bestuurlijke panners (iees: deelnemers) te maken hebben. kan
worden onderkend. Of een vermindering van het nantal deelnemers aan het algemeen bestuur
van een samenwerkingsverband ook per definitie tol belere besluitvorming zal leiden. mag
echter worden betwijfeld. Herman ~an Gunsteren, voormalig hoogleraar .Politieke Theorieën
en Rechtsfilosofie aan de Universiteit Leiden, noemt in zijn boek "Vertrouwen in
democratie,,3 hel wgenaamde 'jury-theorema". Dil theorema' slelt. dar naarmate hel aamal
zelfs13ndig oordelende leden van een jury groter is, de kans op een juiste. rechtvaardige.
uitkomSi toeneemt. Ieder oordeel bevat een component inzichl en een component vergissing
oftewel on7.in. Bij grotere aamallen oordelende mensen heffen de vergissingen elkaar op en
houden we een colleclief oordeel over dat beter is dan de componenten waaruil hel
voortkwam.
Op basis Van dil. door wetenschappelijk onderzoek gevalideerd theorema zou ook kunnen
worden gesteld dal een slerke afname van het aanlal AB-leden van gemeenschappelijke
regelingen vanuit kwalileilsperspectief zelfs een negatieve invloed kan hebben. Natuurlijk
spelen ook andere factoren een rol bij de kwalileit van besluitvorming (bijvoorbeeld tijd.
kennis en abstmctievennogen).
Een slerke (:lmbtelijke en bestuurlijke) betrokkenheid bij samenwerkingsverbanden is
vanzelfsprekend van groot belang, maar dat is niet per definitie gerelaleerd aan de groolle van
de gemeentc.
Een laalste opmerking belreft de veronderstelde hoofdzakelijk lokale gerichtheid van hel
besluur en de ambtelijke organisatie. Hel moge niet vreemd klinken dat een gemeentebestuur
dal zijn bevoegdheid ontleent ann heloverheidsgezag over een geografisch begrensl landsdeel
zich primair op de bel:mge~ van dat gebied en haar inwoners richt. Dal de belangen V'VI de
gemcente en de gemeenschap(pcn) waarover hel gezag uitgeoefend wordl niet ophouden bij
de fysieke gemeentegrens moge duidelijk zijn. Echler, de stelling dat de focus van een
gcmeemebeslullr zich in hoofdzaak zou mocten richlen op de regionale belangen kan op geen
enkele wijze gebaseerd worden op de staals- of besluursrechtelijke werkelijkheid en treft dan
2 Zie opmerking Icrl.<lkc in bijlage I onder 5/1.3/46
"Vcnrouwcl1 in dcmocralic. over de principes \':m zclfol"ganiS<ltic": Hcnll~n V~lIl Gunslcrcn. Uitgeverij Van
GCIlI1i,;p Amslcn.lalll. 2006.
~ Theorema: stelling die berusr op andere. gC;!Cccplccn.lc uitspraken (Van DOlle)
J
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ook geen doel. Het gemeentebestuur behoort de belangen van (de inwoners van) haar
grondgebied te vertegenwoordigen. De stelling dat zij daarbij ook het regionaal belang voor
ogen dient te houden en zorg dient te dragen voor een zowel kwantitatief als kwalitatief
adequate vertegenwoordiging in regionale organen is volkomen gerechtvaardigd, doch het
gaal te ver als het regionaal opereren van een gemeentebestuur als nagenoeg enig
toetsingscriterium wordt gehanteerd voor het bepalen van bestuurskracht.
Conclusie is dan ook, dat ook de beoordeling door Berenschot van de taakuitvoering op
lange termijn onvoldoende is gebaseerd op een zorgvuldige weging van in het geding
zijnde factoren.
6.2 Bestuurskrachtoordeel.
Op basis van haar analyse ten aanzien van de taakuitoefening op de korte en de lange termijn
komt Berenschot lot haar slotconclusie dat de bestuurskracht van de gemeente Zijpe op alle
aspeclen van de taakuitvoering (bestuur, organisatie, partner en gemeenschap) onvoldoende
scoort. Op basis daarvan wordt de vraag of Zijpe, al dan niet met samenwerkingsconslrUcties,
duurzaam voldoende bestuurskrachtig is, negatief beantwoord.
Per aspect van de taakuilvoering wordt dat in het rapport nader toegelicht.
6.2.1 Bestuur.
Berenschot concludeert dat de bestuurlijke focus, met name die van de gemeenteraatJ, primair
gericht is op de Zijper opgaven en dan nog in het bijzonder op de leefbaarheid in de kernen.
Er wordt onvoldoende aandacht besteed aan de regionale opgaven. Een bestuurskrachtige
gemeente dient in staat te .zijn de lokale belangen te overstijgen en bij te dragen aan r~gionale
opgaven.
Onderbouwing van deze stellingname vindl, zoals eerder vastgesteld, nauwelijks plaats. De
argumentatie die Berenschot gebruikt is bovendien erg eenzijdig gericht op signalen van
slechts enkele respondenten en kan dan ook niet als representatief worden aangemerkt.
Een aanvullende opmerking betreft (het gebrek aan) de regionale gerichtheid van de raad. De
raad is volksvertegenwoordiger, stelt beleidskaders en controleert het college op het door haar
gevoerde bestuur. Vertegenwoordiging van de gemeente in samenwerkingsverbanden
geschiedt in de regel door leden van het college. De raad wordt in die zin vaak slechts
zijdelings betrokken bij dergelijke samenwerkingsverbanden. Dat de betrokkenheid van de
raad bij intergemeentelijke samenwerkingsverbanden groter zou mogen zijn wordt
ondersteund (ook de Rekenkamer SchagenIZijpe heeft daar onlangs nog een opmerking over
gemaakt in haar onderzoeksrapport naar de paragraaf Verbonden Partijen), doch die situatie
doet zich voor bij zowel kleine als grote gemeenten. Hel lijkt dat hier het principe "uit het
oog, Uil het hart" méér een rol speelt dan de schaalgrootte.
Conclusie is dal ten aanzien van het aspect bestuur een onevenwichtigtllen onvoldoende
uitgediepte analyse heeft plaatsgevonden en de conclusie van Berenschot dan ook niet op
basis van die analyse als valide kan worden aangemerkt.
6.2.2 Organisatie.
Om invulling te kunnen geven aan grote strategische opgaven zal de afhankelijkheid van
externen en samenwerkingsverbanden toenemen. Regievoering kan een oplossing bieden,
doch daar acht Berenschol het bestuur en de organisatie onvoldoende toe in staat.
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Zoals reeds aangegeven geefl onderzoek naar fusiegemeenten aan dat er geen redenen zijn om
te verwachten dat het aanlal samenwerkingsverbanden door de fusies zal afnemen. Voor een
toename bij een niel-gefuseerde situatie zijn eveneens geen aanwijzingen aanwezig. Ook met
betrekking lOt de afhankelijkheid van externen heeflonderzoek aangelOond dal er geen
significante verschillen bestaan lussen kleinere gemeenlen en fusiegemeenlen-'
Dat bestuur en organisalie "naar verwachting" onvoldoende in staal zullen zijn regie te
kunnen voeren op externen en samenwerkingsverbanden is niel onderbouwd
Conclusie is dat ook hier de argumentalie "an Rerenschot Ie kort schiel.
6.2.3 Partner.
De lobbykrachl van Zijpe op bO\'enlokaal niveau wordl beperkt geacht. Door lOenemende
afhankelijkheid van samenwerkingsverbanden zal de posilie en rol van Zijpe als panner
verder afnemen. Dit wordt versterkt door schaalvergrotingstendensen bij maatschappelijke
partners op hel gebied van zorg. welzijn en wonen.
Reeds eerder is opgemerkl dallobbykrachl 'n de praktijk veelal.wordl gekoppeld aan de
grootte van de organisatie. Daarbij wordt dan blijkbaar voorbij gegaan aan de inhoud. Niet
wat cr gezegd wordt telt. maar wie het zeg!. Een dergelijke praklijk noopt lot
schaalvergrgling. Daarentegen echler kal) niet voorbij gegaan word,en aan hel feit dal een
kleine gemeenIe als Zijpe loch op een aanlal bovenlokale issues wel degelijk invloed heeft
kunnen uitoefenen. De lobby inzake het behoud van de onderzoeksreaclor voor Petten (in
plaats van verhuizing naar de provincie Zeeland) en de zeewaarlse kuslverdediging zijn daar
concrete voorbeelden van. Naluurlijk is dé kwaliteit van de besluLlrders of ambtelijk
medewerkers daarbij van groot belang. Dat fusiegemeenten in het algemeen beier in slaal zijn
om kwalitatief belere bestuurders en ambtenaren aan Ic trekken is uil onderzoek gebleken. Dal
belekcnl echler niel dal kleinere gemeenten per definilie van die kwalileit versloken blijven.
Een tweede opmerking betreft de door BerensehOi uiigesproken verwachting dal
maaLsehappelijke panners zich op sleeds grotere schaal gaan organiseren. De vraag is echter
of dit nog een reële verwachting mag worden geacht. Hellijkl er meer up dal er juist steeds
grotere vraagtekens worden geplaalSt bij sch'l3lvergrotingsoperaties in hel verleden (welke
geleid hebben tol bureaucratische molochen welke ver af staan van de zaak waar hel
uileindelijk om gaal: onderwijs geven. zieken verzorgen of bouwen en onderhouden van
wuningen). Of dat tot afschaling zal leiden is iets anders. maar verdere opschaling zal. "nuers
uan uoor Berenschot worut gesuggereeru, zeker geen vanzelfsprekenuheiu zijn.
Conclusie is dal ook hier sprake is van een onevenwichlige heschouwing van de zijde van
8erenschol.
6.2.4 Gemeenschap.
Door afname van het voorzieningenniveau en een afnemende sociale cohesie in ue kernen
verwacht Berenschol dal ue leefbaarheiu op (ue lange) lermijn onuer druk komt Ie slalm.
Berenschol baseen zijn conclusie op hCI uitgangspunt dat een gebrek "an regionale
gerichtheid de leefbaarheid in de kernen zal aantaslen. Leefbaarheid in de kernen word I voor
~ Zie om.Jcrlocksmppon naar gevolgen val! hcrinLiclingcn in de provincie Zuid-Hollaml Zie ook \'oclnooL I
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de langere termijn niet bevorderd door een bestuurlijke focus op de kernen zelf, maar door
juist de focus te verleggen naar de ontwikkeling van de regio.
Deels kan die redenering worden gevolgd, echter ook hier schiet Berenschot andermaal door
in haar argumentatie. Waar het om gaat is het bereiken van een optimale balans in lokale en
regionale focus, waarbij de primaire taak van het gemeentebestuur gericht dient te zijn op het
eigen grondgebied en haar eigen inwoners en bezoekers. Regionale samenwerking staat
primair ten dienste van de loble ontwikkeling en niet andersom. Immers, waar houdt dan de
invloedssfeer op? Ook landelijke, Europese en mondiale ontwikkelingen hebben direct dan
wel indirect invloed op het lokale functioneren. Eerder is reeds vastgesteld dat samenwerking
en afstemming tussen gemeenten in een regio van belang is, maar dat de invloed die
samenwerkende gemeenten hebben op, bijvoorbeeld, economische ontwikkeling niet moet
worden overdreven. De gemeente is een (weliswaar belangrijke) speler op het schaakbord,
maar ook niet meer dan dat. Die stelling pleit in ieder geval voor deskundige en competente
bestuurders en een daarbij behorend professioneel ambtelijk apparaat. Als een gemeente dat
niet meer voor elkaar kan krijgen, dan is fusie in ieder geval wèl een Ie overwegen optie.
De door Berenschot aangegeven "verwachting" dat de bijdrage van de gemeenschap aan de
leefbaarheid, en daarmee aan de bestuurskracht van het gemeentebestuur, op de lange termijn
zal afnemen is niet onderbouwd met feiten of ondenoeksresultaten en doet zelfs onrecht aan
de ontwikkeling dat het belang von sociale cohesie in een (dorp- of wijk·) gemeenschap meer
dan ooit onderkend wordt. Dit nog afgezien van de vraag of bestuurlijke schaalgrootte
überhaupt op die ontwikkeling, in positieve dan wel in negatieve zin, Van enige invloed is.
Conclusie ten aanzien van het aspect gemeenschap is dat ook hier sprake is van een door
Berenschot gehanteerde argumentatie die niet kan bogen op een zorgvuldige analyse.

6.2.5 Vergeli jkend onderzoek.
Alvorens tot een slotconclusie te komen, nog een korte verwijzing naar een door Berenschot
in 2008 verricht bestuurskrachtonderzoek voor de gemeente Zandvoort (16.500 inwoners).
Hier komen de onderzoekers op basis van dezelfde ondenoeksmethodiek zoals die voor Zijpe
is toegepast tOl de conclusie dat Zandvoort voldoende bestuurskrachtig moet worden geacht
voor de komende 20 jaar. Als deze conclusie gebaseerd zou zijn op een duidelijk andere
situatie voor wat betreft bestuur, organisatie, partners en gemeenschap dan in Zijpe het geval
is, dan kan die vanuit dat perspectief gerechtvaardigd worden. Het rapport lezende echter kan
die conclusie op geen enkele wijze worden getrokken. Opvallend is, dat de regionale
component, welke in het beslUurskrachtondenoek in Zijpe een prominente rol speelt, in het
Zandvoortse rapport nauwelijks aandacht krijgt.
Het betreffende bestuurskrachtondenoek kunt u via de website van de gemeente Zandvoort
downloaden.

6.3 Slotconclusie ten aanzien van het bestuurskrachtondenoek gemeente Zijpe.
Resumerend ten aanzien van bovenvermelde analyse van de conclusies van Berenschot, kan
niet anders worden gesteld dan dat er sprake is van een zeer gebrekkige en vaak op onjuiste
interpretaties en vage, niet onderbouwde verwachtingen gebaseerde conclusie met betrekking
tot de bestuurskracht van de gemeente Zijpe. Daarnaast moet worden vastgesteld, dat met
name het taakgebied ruimtelijke ordening is gehanteerd ter adstructie van de conclusies. Het
functioneren van de gemeente (bestuur en ambtelijke organisatie) richt zich echter op een veel
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groter laken pakket dan alleen Rü. De eenzijdige gerichtheid op slechts één taakgebied leidt
d,m ook tot onevenwichtigheid ten aanzien van de (generieke) conclusie met betrekking tOl de
bestuurs krach l.
Naar aanleiding van bovenstaande constateringen heeft een nadere analyse van de conclusies
ten aanzien van de (verwachte) bestuurskracht van de regio (de nieuw te vormen gemeente
SchagenlHarenkarspellZijpe) niet plaatsgevonden.

De vraag zoals die in de titel van deze notitie is gesteld ("Schaakmat?") kan dan ook
met een volmondig NEEN worden beantwoord. De kwaliteit van de argumentatie op
basis waarvan Berenschottot haar conclusies is gekomen is dermate gebrekkig dat de
uitkomsten van het besluurskrachtonder.lllek geen rol mogen spelen in de verdere
besluitvorming·met betrekking tot bet door de provincie ingezeIIe Arhi-traject.
Uw raad wordt dan ook geadviseerd het eindrapport van Berenschot op kwalitatieve
gronden als onvoldoende aan te merken.

•

•

•

9

BULAGE 1: op- en aanmerkingen met betrekking tot de notitie.

Hoofdstuk! Pagina!
Paragraaf Alinea
4/3.1
17/4

4/3.1

4/3.1

4/3.3

4/4.1
4/4.1

4/4.1

417

417

417
417

.

Opmerking

Hierbij kan worden verwezen naar het (provinciaal) beleid met
betrekking tot Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) en de
Ruimte-voor-Ruimte re~elin~.
Hier ligt een belangrijke taak voor de Regio-VVV, waar de
17/5
gemeente Zijpe, samen met de gemeente Den Helder, de grootste
subsidiebiidra!!e aan levert.
Berenschot legt een verband tussen de terugloop van commerciële
18/3
voorzieningen in de kernen en de onfwikkeling van Petten aan
Zee. Niet duidelijk is welk (negatief?) verband daarmee bedoeld
wordt. Petten aan Zee bevordert juist het behoud en de uitbreiding
van commerciële voorzieningen.
21 (fabel 4.3 Aangegeven concentratie van woningbouw in Den Helder,
Schagen, Niedorp en Harenkarspel komt niet overeen met de
Re~ionale woonvisit:.
Met betrekking tot kustontwikkeling (w.o. kustverdediging) wordt
23/1
samen2ewerkt met de 2emeenten Den Helder en Ber2en
231211' en 2' Op deze pagina worden de opgaven vermeld waar de gemeente
bullet
Zijpe voor staat op het gebied van verkeer en vervoer. Voor het
grootste deel gaat het echter over zaken waar de gemeente
(ongeacht de scha~lgrootte) niet over gaat, maar provinciaal- en
rijksbeleid terzake bepalend is (rijks- en provinciale wegennet en
openbaar vervoer).
231214'
Algemene parkeerproblematiek wordt gelinkt aan de
bullet
problematische totstandkoming van het parkeerterrein bij het
Zwanewater. Niet genoemd worden de wel tot stand gebrachte
parkeervoorzieningen (Voordijk, uitbreiding Kieftegelop,
herinrichting Spreeuwendijk/Strandweg Petten, Groote Keeten).
Met andere woorden: Zwanewater wordt volkomen onterecht misIgebruikt voor de"constatering" dat parkeergelegenheden maar
moeilijk van de grond komen.
36/3/1'
Vorming van Veiligheidsregio's wordt weliswaar nu pas wettelijk
bull et
verankerd o.b.v. de nieuwe Wet op de veiligheidsregio's, maar is
in Noord-Holland Noord al enige jaren geleden tot stand
gekomen. Verantwoordelijkheid voor de versterking van de
rampenbestrijding en crisisbeheersing wordt door de wet primair
bij de veiligheidsregio gelegd in plaats van bij de individuele
•
gemeenlt:n.
36/312' en 3' Aangegeven wordt dat er hier sprake is van nieuwe taken, maar in
bullet
feite liggen deze taken reeds bij de gemeente en zijn zij in de
bestaande bedriifsvoerin~ al geïncorporeerd.
37/1' en 2'
Op de invoering van de Centra voor Jeugd en Gezin na, betreft het
bullet
reeds door de gemeente, al dan niet in een samenwerkingsverband
uit2evoerde taken.
37/3' bullet Vermindering regeldruk in het beleidsveld Ra en
Volkshuisvesting ligt voor na~enoeg 100% bij riik en provincie.
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417

37/4' bullet

417
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41/5

5/1.2

42/2

5/1.2

42/4

5/1.2

43/3

Van een gemeentelijke opgave is hier geen sprake.
Wijziging van de Winkeltijdenwet zal geen significame invloed
hebben op de benodigde capacileit bij de gemeenIe. Hel belref!
een ondergeschikte laak. Impacl wordt door BerenschOl slerk
overdreven.
AdministrJtieve lastenverlichting is reeds als projecl door de
gemeeme in 2008 opgepakl in samenwerking met de Kamer van
Koophandel en enkele andere IM D-gemeenten. Overigens zal de
25%-norm voor het allergroolste deel moeten worden gerealiseerd
door verminderinl! van riiKs- en provinciale regelgeving.
Voorbij wordt gegaan aan de discussie over de grenzen van
schaalvergroting. welke zich met name richt op hel onderwijs. de
zorg en de woningbouwcorporaties. Ook hier lijkt de'overheid'
min of meer achter de ontwikkelingen aan Ie lopen: waar in die
sectoren eerder gesproken wordt over schaalverkleining wordl bij
de overheid nog vastgehouden aan schaalvergroting.
De gesuggereerde eenzijdige gerichtheid van de wethouders op de
lokale opgaven wordl niet door betrokKenen onderkend. Het staat
ook in schril contrast meI de feitelijke panicipalie in een veelheid
aan (boven-)regionale verbanden.
Dal de raad de Zijper schaal centraal Slelt is ook nogal voor de
hand liggend. Daar gaal zij immcrs over. Aangenomen mag
worden dal het provinciebestuur van Noord-Holland zich
hoofdzakelijk richt op de provincie Noord-Holland en in mindere
male op Zuid-Limburg.
Vastgesteld kan worden dat Zijpe. na correct ie van de eijfers over
hel personeelsverloop meI de uitstroom vanwege de vorming van
de (MD (2006) en de lSD (2007). geen significante afwijking
vertoont voor wal betref! de in- en uitstroom van personeel len
opzichte van andere gemeenten.
De geconstateerde groei heeft enerzijds te maken met een
achlerstandssituatie als gevolg van in hel verleden zeer
terughoudend gevoerd personeelsbeleid cn ander7.ijds mei het
ambitieniveau van hel gemeentebestuur.
Problemen met invulling van reguliere funclies doen zich met
name voor op specifieKe taaKvelden bij RuimlelijKe Ordening en
Openbare Werken. Dil is echter een generieK probleem bij alle
gemeenten en niel specifiek voor Zijpe of kleine gemeenten in het
bijzonder. Daamaasl is het inhuren van externen in sommige
gevallen ook een bewusle Keuze. Dan wel omdat cr specifieke
kennis/kunde gev"lilgd wordt die niet generiek benodigd is. dan
wel omdat de inzet slechls tiideliik nodig is.
De verbazing over de veranderde houding van Zijpe komt voort
uit een gewijzigd inzicht met betrekking 101 de weging van vooren nadelen die aan een schaalvergroting middels fusie verbonden
zijn. Dat neemt niet weg dat verdergaande samenwerking op een
aantal taakvelden zeer wenselijk wordl geacht. maar dal een en
ander niet noodzaKclijkerwijs lot fusie hoef! te leiden.
Binnen de formatie van de afdeling R&W is gcoormerkte
formalie opgenomen voor het traject herziening
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bestemmingsplannen. Deze wordt daar ook expliciet voor ingezet.
Inhuur van externen beperkt zich tot specifieke onderdelen, met
name ten behoeve van de stedenbouwkundige inbreng.
Hier wordt door Berenschot een volstrekt verkeerde conclusie
getrokken uit hel 213a-onderzoek.
Hel probleem zit in het vinden van de juiste prestatie-indicatoren
die gebruikt kunnen worden om de gerealiseerde effecten te
melen. Daarnaast lopen sommige projecten over meerdere jaren
en zijn een aantal te behalen doelstellingen (mede) afhankelijk
van de inspanni ng van derden.
De constatering van Berenschot dat de projectsturing te wensen
over laat is niet op de uitkomsten van het 213a-onderzoek
gebaseerd, maar cen eigen interpretatie, gestoeld op een naar onze
mening verkeerde koppeling tussen hel (deels) ontbreken van
adequate prestatie-indicatoren enerzijds en anderzijds het
vermogen om te kunnen werken met doelstellingen die aan de
I juiste prestatie-indicatoren gekoppeld zijn.
De door Berenschot opgenomen constateringen met betrekking tot
het project Pellen aan Zee zijn een ernstige onder-/miskenning
van de inspanningen die door de externe initiatiefnemers (o.a. de
Katwijkse aannemers, NZO en Boskalis), alsmede
Bouwfonds/Fortis en UNG/OPP tot heden zijn gepleegd. Dat
dergelijke trajecten een lange adem behoeven mag worden
verduidelijkt door het noemen van andere meg3projeclen zoals het
Wieringerrandmeer. de ~msterdamse NoordfZuidlijn, de Tweede
Maasvlakte etc. Daarnaast speelt ook nog de verwevenheid met de
kustverdediging een belangriike rol.
De opmerking "deze beleidsnota's zijn in veel gevallen met
behulp van externen opgesteld" is suggestief. Een waardeoordeel
is niet op zijn plaats, zeker niet met de wetenschap dat dergelijke
nota's bij nagenoeg alle gemeenten in Nederland in coproductie
met externen worden opgesteld.
Ten aanzien van de regionale gerichtheid wordt Zijpe weggezet
als een enigszins autistische, op zichzelf gerichte organisatie. Het
noemen van één voorbeeld wordt zonder verdere argumentatie
gebruikt om een generieke conclusie te trekken.
Vermeldenswaardig is dat de gemeenteraad van Zijpe indertijd als
een van de weinige (nog 2 andere gemeenten)
Noordkopgemeenten de Agenda voor de Toekomst hebben
vastgesteld en zich daaraan ook hebben geconformeerd voor de
ontwikkelingen binnen het eigen grondgebied.
Naast een regionale woonvisie is er overigens ook een regionale
bedrijventerreinenvisie vastgesteld.
Niet de nadelige effecten van onderlinge concurrentie hebben
geleid lOt het opstellen van een regionale woon- en
bedrijventerreinenvisie, maar het door de provincie opgestelde
Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord en de daaraan
I gekoppelde verplichting om een regionale woonvisie op te stellen.
Aangezien van het gehouden rondetafelgesprek met de verbonden
I partijen geen verslag beschikbaar is, is een beoordeling van
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helgeen daarover in hel rapport is opgenomen niel mogelijk.
Echler, de beschreven situatie zoals die volgens Berenschot uit het
gesprek viel op te maken gaf bij zowel bestuurders als ambtelijk
medewerkers zoveel vraaglekens dal aan een tweetal bij hel
gesprek aanwezige vertegenwoordigers van verbonden partijen
gevraagd is of naar hun mening de weergave zoals die in hel
rapport is opgenomen berust op de werkelijke teneur van hel
gesprek.
Door beide personen is, los van elkaar, aangegeven dal de
weergave zoals die in hel rapport is opgenomen veel negatiever
jegens de gemeente Zijpe is verwoord dan in de bijeenkomst tot
uildrukking kwam. Een van beide personen noemt zelfs het woord
tendentieus in relatie lot de opmerking dat Zijpe zich pas
regionaal prolileerde na hel referendum.
Overigens onderkennen beide personen dal voor de loekomst
schaalvergroting voor de hand ligt om daarmee als partner in hel
samenwerkingsverband ook een rol van betekenis te kunnen
blijven uÎtoefenen.
Ook hier lijkt Berenschol aan de hand van enkele I()sse
opmerkingen van sommige partijen een generieke conclusie te
trekken, zonder voldoende rechtte doen aan de wijze waarop
Zijpe zich in samenwerkingsverbanden opstelt eI! soms zelfs e~n
leidende rol vervuiL
Vermeld wordl dat samenwerking lussen gemeenten nu nog
onvoldoende van de grond komt, bijvoorbeeld op het gebied van
ICT eri inkoop (o.a. opgemerkt in het gesprek met de
ondernemingsraden).
Feil is echter dat zowel meI betrekking 101 inkoop als ICT er reeds
sprake is van samenwerking tussen de gemeenten Schagen en
Zijpe. Op korte termijn zal ook de funclie openbare orde en
veiligheid in gezamenlijkheid worden ingevuld.
Overigens hebben de gemeentebeslUren van zowel Schagen als
Harenkarspel zich uitgesproken tegen intensivering van
ambtelijke samenwerking met de gemeente Zijpe. Reden hiervoor
zal naar alle waarschijnlijkheid hel gebruik van een bestuurlijk
drukmiddel zijn om Zijpe alsnog te bewegen te kiezen voor fusie.
Inhoudelijke argumenten zijn door beide gemeenten niet
genoemd.
Hier verwijst Berenschot naar het eerder gesignaleerde hoge
verloop onder het personeel, lerwijl op basis van de gecorrigeerde
cijfers kan worden vastgesteld dat Zijpe geen signilicante
afwijking vertoontIen opzichle van het gemiddelde.
Door een van de aanwezigen bij hel e-debat is een reactie
toegezonden naar aanleiding van het rapport van BerenschoL
Betrokkene constateert dm enkele gemaakte opmerkingen tijdens
hel ("voor de gemeente Zijpe zeer positieve") e-debat worden
uitvergroot om naar negatieve conclusies toe te schrijven.
Problemen rond één windmolen (Schuyt) worden opgeblazen tot
"beleid rondom windenergie".
Twiifels aan doelmatig en doeltreffend oplreden van de gemeente
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worden onderbouwd met als voorbeeld het windbeleid.
Afgezien van het feit dat er inderdaad sprake is van verschillende
meningen over het al dan niet toestaan van windturbines op land,
kan het huidige beleid van de gemeente moeilijk als ondoelmatig
enlof ondoehreffend worden aangemerkt. Windbeleid is per
definitie een gevoelig issue, aangezien er sprake is van enerzijds
het belang van het produceren van duurzame energie, maar
anderzijds van het feit dat het plaatsen van megaturbines op land
al snel leidl tot overlast (geluidlslagschaduw/horizonvervuiling)
voor de lokale bevolking. Het worstelen met die belangen kan niet
als ondoelmatig of ondoeltreffend worden beschouwd, maar is
onderwerp van een moeilijke bestuurlijk/politieke afweging, zeker
als de feitelijke gevolgen van de plaatsing van dergelijke'
megaturbines pas in de afgelopen paar jaar zicht-/hoorbaar zijn
geworden.
Het recent genomen besluit om opschaling van windmolens bij
BurgervlOlbrug onmogelijk te maken, getuigt eerder van
bestuurlijke moed en daadkracht door een moeilijke
belangenafweging te maken, dan van ondoelmatig of
ondoeltreffend eedrae.
Onderdeel van het onderzoek was een financiële analyse van de
drie gemeenten. Het rapport beperkt zich tot vermelding van
vermogensposities en saldi van jaarrekeningen en
meerjarenbegrotingen. Er worden geen conclusies getrokken,
noch ten aanzien van de huidige financiële stand van zaken, noch
ten aanzien van de toekomst.
.
Vanwege de beperktheid van de analyse geeft Berenschot aan dat
er geen gefundeerde uilspraken kunnen worden gedaan over de
begroting van een eventuele fusiegemeente. Daarvoor is nader
onderzoek nodig.
Geconstateerd kan dus worden dat de in het rapport opgenomen
financiële analyse op geen enkele wijze een bijdrage heeft
geleverd aan de conclusies met betrekking tot de bestuurskracht.
Daarmee kan de overbodigheid van deze exercitie worden
vastgesteld.
Door Berenschot wordt nog wel verwezen naar de noodzaak van
nader onderzoek. Het lijkt echter dat dit overbodig zal zijn
aangezien uit een binnenkort te publiceren onderzoek van het
economisch onderzoeksinstituut COELO (onderdeel van de
rijksuniversiteit Groningen) blijkt dat het ambtenarenapparaat na
gemeentelijke fusie veel duurder is dan de som van de ambtelijke
kosten vóór de fusie. Met mUlle de toename van coördinerende
taken bij een grote organisatie draagt aan die toename van kosten
bii 6 .
Het onderzoeksrapport van Herweijer e.a. terzake Processen en
effecten van herindeling in Zuid-Holland wordt door Berenschot
enkele malen aangehaald als voorbeeld waarom opschaling
wenseliik is. Er wordt echter een eenzijdig beeld geschetst, want
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de nadelige effecten van opschaling zoals die in dat rappon
vermeld slaan worden in zijn geheel niet genoemd.
Ervaring mei leelbaarheidsprojeclen kan ook de gemeeme Zijpe
niel ontzegd worden. Genoemd kunnen worden Pelten-Wes!.
Burgerbrug (Zwanen plein). dorpsplein Oudesluis. schoolplein
Schagerbn.g. Ook de verbouwing van het dorpshuis in St.
Maanensbrug kan in die categorie worden geplaats!.
De consIatering dat Harenkarspel. Schagen en Zijpe eenzijdig
af11ankelijk zullen zijn van de twee "grote broers" Den Helder en
Amslelrneer wordt niet onderbouwd. Aangezien de drie
gemeemen op dil momen! ook niel van hen afhankelijk zijn. is Ie
betwijfelen dat dal in de toekomst wel het geval zal ziin.
BerenschOl ganl er blijkbaar van uit dal grotere gemeenten per
definilie ook een grotere economische draagkracht hebben.
Onderbouwing daarvan ontbreekt. De economie van de Noordkop
zal door fusies van gemeemen echter niel substantieel verslerkt
worden. Andere factoren vervullen daar een veel belangrijkere rol
in. zoals bereikbaarheid (infraslruclUur). ruimte. arbeidspotentieel,
I geogmfische ligging e.d.
De conclusie dat Zijpe (op dit moment reeds) onvoldoende in
Slaal is om de slralegische enlof boven lokale laken naar behoren
uil Ie voeren wordl door Berenschot onderbouwd mel.net noemen
van een aantal strategischelbovenlokale opgaven voor Zijpe waar
hel bestuur en de organisatie klaarblijkelijk onvoldoende invulling
aan kunnen geven.
Genoemd worden kuslversterking. Pelten aan Zee. Veeikleurig
Landschap. de walerbergingsopgave. behoud van de
onderzoeksreactor in Pelten. regiopromotie, woningbouwopgave
't Zand en de realisatie van nieuwe voorLieningen in de kernen
(bijvoorbeeld schoolgebouwen). SlI1llegische doelen zoals
opgenomen in de Toekomstvisie 2005·2015 worden niel gehaald.
zo stelt Berenschot.
Op de eerste plaals blijkt uil een recente evaluatie dat de in de
Toekomstvisie gestelde strategische doelen nagenoeg allemaal
gehaald zijn. dan wel in procedure zijn gebracht. Het enige
strategische doel dat (althans zonder Pelten aan Zee) niet gehaald
zal worden is het aamal van 15.000 inwoners.
Herbouw van de onderzoeksreaclOr en een zeewaanse
kustverdediging zullen mlar alle waarschijnlijkheid, mede dankzij
cen stcrke lobby van de zijde van de gemeente Zijpe. doorgang
gaan vi nden.
Uilvoering van de beleidsnota Veelkleurig Landschap is ter hand
genomen. De watcrbergingsopgave wordt door gcbruik van een
projectorganisatie inmiddels uitgevoerd. Realisatie van
woningbouw 't Zand is met de projectontwikkelaar Bouwfonds
geheel via een realisatieovereenkomst afgedekt. Alleen het
economische tij leidt tot een venraging. De voorbereiding van de
bouw van (brede) scholen in de kernen Burgerbrug en St.
Maartensbrug is Ier hand genomen. Pelten aan Zee is dennate
verbonden aan de keuze voor de wiize van kuslverdedil!ing. dat
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eerst besluitvorming daarover moel worden afgewacht voordal het
project verder zijn beslag kan krijgen. Ook daar speelt natuurlijk
hel huidige economische tij een sterke, remmende rol.
6/1.1
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Berenschot slell dat de afhankelijkheid van externen en
samenwerkingsverbanden mede len grondslag ligl aan het
geconstateerde gebrek aan bestuurskracht.
Op geen enkele wijze wordt door Berenschot aangetoond dat een
fusie zal leiden tot vermindering van hel huidige aantal
samenwerkingsverbanden. Vooralsnog zal alleen het
Veiligheidsbureau Zijpe-Anna Paulowna-Schagen als
samenwerkingsverband verdwijnen. Van opheffing van de
•
huidige Intergemeentelijke Sociale Dienst of de
Intergemeentelijke Milieudienst is vooral,,"og geen sprake. Uil
bestuurlijk overleg is gebleken dat de ponefeuillehouders van de
nieuw Ie vormen gemeente Amslelmeer (werk naam) er van
uitgaan dat deze samenwerkingsverbanden ook na de fusie in
sland zullen worden gehouden. Er zal eerder sprake zijn van
uilbreiding, dan van schaalverkleining. Ter illustralie: één van de
vier gemeenten die de nieuwe gemeente Amstelmeer gaan vormen
(Wieringermeer) is per I januari 2010 zelfs nog toegetreden tot de
Intergemeentelijke Milieudienst.
•
Een tweede opmerking betreft de door Berenschot geconstateerde
afhankelijkheid van exlernen voor zowel slrategische als reguliere
laken. Ook hier wordl op generlei wijze aan~etoond dat het
percentage externe inhuur in de gemeente Zijpe significant afwijkt
van andere (ook grotere) gemeenten.
Het had van professionaliteit getuigd als Berenschot bij dit issue
ook verwezen had naar het fusieonderzoek in Zuid-Holland. De
onderzoekers constateerden daar dat in bijna alle onderzochte
fusiegemeenten de inhuur van externen zelfs toeneemlten
opzichte van de situalie van vóór de fusie.
De conclusie van Berenschot dal in Zijpe de balans doorslaat naar
te grole afhankelijkheid van externen is dan ook nergens op
gebaseerd en heeft al zeker niets Ie maken met de groolle van de
Il!emeeme.
Berenschot geeft aan dal zij verwacht dat Zijpe vanaf 20 12120 13
in de problemen zal komen door een lOename van hel aantal
taken. Ter onderbouwing van die stellingname wordt verwezen
naar de decentralisatielendens van taken van rijk naar gemeemen
aan de ene kant en de opheffing van bestaande
samenwerkingsverbanden (ISO wltrdl als voorbeeld genoemd) len
gevolge van de vorming van de nieuwe gemeente Amslelmeer aan
de andere kant.
Ten aanzien van de genoemde decentralisalie van laken kan
worden gesleid dat de door Berenschot genoemde voorbeelden
voor een groot deel reeds door de gemeente, al dan niet in
samenwerking met andere gemeenten, wordt uilgevoerd. Ten
aanzien van nog te decentraliseren taken kan op dit moment nog
weinil! concreels worden opl!emerkl. Een en ander zal mede sterk
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afh:mkelijk zijn van de komende bezuinigingsoperatie die de
Nederlandse overheid boven het hoofd hangt (door CPB geraamd
op 29 miljard euro). Je zou mogen verwachten dat een dergelijke
operJlie eerder zafleiden lot minder taken dan tot een toename
van laken. Daarnaast is hel nog maar de vraag of nog te
deeentr"liseren wken. voor zover d"ar sprake van is. door een
fusiegemeente wèl op een adegu"le wijze kunnen worden
opgepakt.
Voor wat betreft de afname van het aantal
samenwerkingsverbanden door fusies is reeds opgemerkt dat er op
dit moment geen aanwijzingen zijn dat hier sprake van zal zijn.
De opmerking van Berenschot dienaangaande is dan ook
premaluur en niet OP concrete aanwiizinnen daartoe )(ebaseercl.
De constatering dat Zijpe op lange (15 tot 20 jaar) onvoldoende in
staal zal zijn zowel haar uitvoerende/lokale laken als haar
slralegische!bovenlokale taken te ,'errichten wordt onderbouwd
door ontwikkelingen op het gebied van decentralisatie.
schaalvergroting in de regio. bevolkingskrimp.
klimaatverandering en stijging Van de zeespiegel.
Wal klimaatverandering en daarmee mogelijk gepaard gaande
stijging van de zeespiegel met de bestuurskracht van Zijpe heeft te
maken is piet geheel duidelijk. Kustbescherming is immers een
taak van het rijk. Het Deltaplan van de commissie Veerman heefl
voor die problematiek oplossingen aangedragen die momemeel
door een daartoe aangeslClde Deltacommissaris nader worden
uitgewerkt: Voor de volledigheid: de juistheid v:m de door de
gemeente Zijpe bevochten zeewaartse. zandige oplossing voor de
oplossing van zwak.ke plekken in de kustverdediging is door de
commissie Veerm:m feitelijk bevesligd. Ook de provincie NoordHolland en het hougheemraadsehap Hollands Noorderkwartier
zijn inmiddels overtuigd van de wenselijkheid van een zandige.
zeewaartse oplossing. Niet omkend zal kunnen worden dat de
stellingname en inzet van de gemeeme Zijpe daarbij een rol zal
hebben gespeeld.
Voor wat betreft de overige genoemde (mogelijke)
omwikkelingen kan worden onderkend dm schaalvergroting
weliswaar positieve effeclen kan hebben op de (kwaliteit) van de
13akuilvocring. maar leidt de in het Berenschotrapport eenzijdige
gerichtheid OP de renionale taken lOl een onbalans in de afweging.
De constatering van Berenschot dat Zijpe onvoldoende blijk geeft
van een regionale focus berUSI eerder op een eenzijdige focus van
de onderzoekers/rapporteurs op de regionale belangen. dan up een
zorgvuldige afweging tussen lokale en regionale belangen. Nog
afgezien van de constatering dat de rapporteurs zich
kla"rblijkelijk in het rondewfelgesprek met de Verbonden P"J1ijen
slerk hebben lalen leiden door ingebfóldue kritische
kanttekeningen en de positieve opmerkingen over de rol van Zijpe
in samenwerkingsverbanden wel hebben genoemd. doch in de
conclusie op geen enkele wijze een rol hebben lalen spelen. Een
zorgvuldige afweging dien:13ngaande kan uit de rapportage nict
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worden afl!eleid.
Voor wat betreft de (verwachte) bestuurskracht van de nieuw te
vormen gemeeme Zijpe/Schagen/Harenkarspel wordt een driewl
argumemen genoemd die tol de conclusie leiden dat er sprake zal
zijn van voldoende bestuurskracht.
Op de eerste plaats baseeT1 BerenschOl zich daarbij op
overwegend algemene motieven die bij herindelinginitiatieven
worden gebruikt.
Zonder te willen suggereren dat deze motieven geen geldigheid
zouden hebben, wordt daardoor afgestapt van de
"maatwerkanalyse" zoals die voor de beslUurskrachtbepaling voor
de gemeeme Zijpe is gehameerd (op al dan niet terechte gronden)
en wordt de bestuUrskracht voor de nieuwe gemeente niet op
feitelijke constateringen, maar op een algemeen normenkader
gebaseerd. Het feitelijk functioneren van de gemeemen Schagen
en Harenkarspel lijkt geen mi te spelen bij deze analyse.
Ten aanzien van de door Berenschot aangehaalde agumenen kan
nog het volgende worden opgemerkt.
De verwachte verbetering van de taakuitvoering door een
fusiegemeeme uit zich met name, aldus Berenschot, in
mogelijkheden voor specialisatie en waarborgen voor cominuïteit
doordat er een minder grOTe afhankelijkheid vall derden zul zijn.
Het door Berenschot enkele malen aangehaalde
onderzoeksrappoT1 naar de effecten van fusies in Zuid-Holland
~eeft inderdaad als conclusie dat de professionaliteit van de.
taakuitvoering, mede als gevolg van specialisatie, toeneemt en de
kwetsbaarheid van de organisatie afneemt. Echter, datzelfde
rappoT1 meldt helder en duidelijk dat de (weliswaar verwachte)
vermindering van intergemeemelijke samenwerking niet heeft
plaal~gevonden (in sommige gevallen zelfs een verhoogd gebruik
van samenwerkingsverbanden) en dat de inhuur van externen niet
is afgenomen. doch zelfs is toegenomen.
Ten aanzien van de schaalgroolle van de fusiegemeente stelt
BerenschOl dat deze voldoende groot is om tot een duurzame
versterking van bestuurskracht te komen. Een onderbouwing
daarvan ontbreekt.
VOOT1S stelt BerenschOl dat een gemeeme van 45.000 inwoners
aamrekkelijker is op de arbeidsmarkt dat kleinere gemeemen. Ook
hier ontbreekt onderbouwing en heeft men zelfs de conclusies uit
het Zuid-Hollandse onderzoek (al dan niet bewust) genegeerd.
Gebleken is namelijk dat fusies niet hebben geleid tot minder
problemen op hel gebied van het invullen van vuaatures. Dat
grotere gemeenten met name in de top van de orgunisatie betere
primaire arbeidsvoorwaarden aanbieden is duidelijk. Echter, de
hoogte van het salaris is slechts één elemem in het maken van een
keuze voor een bepaalde werkgever. Kleinere gemeenten zijn in
de urbeidsmarkt niet per definitie slechter af dan grote gemeemen.
Een laatste argumem dut Berenschot noemt is de
gelijkwaardigheid van gemeemegroolle in de regio. Een grote
I!emeenle beschouwt men als een betere Danner voor de andere

.
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gemeenten in de Kop van Noord-Holland (Dcn Helder cn
Amslelmeer) doordat er dan sprake is van gelijkwaardige
verhoudingen.
Ongelwijfeld hcef! BerenschOl hier een punt. Helaas wordt hel
serieus genomen worden van iemands inbreng nog (te) vaak
bepaald door de afKomsl en niel door de waarde van de inhoud.
Dat neemt niet weg daL er lal van voorbeelden zijn dal in een
regio met een diversiteit aan gemeenlegrootten loch sprake kan
zijn van een goede samenwerking zonder dat er sprake is van
toepassing van hel oerbeginsel van hel reeht van de sterkste.
Overigens zal ook de (kleine) gemeente Texel" deel uil blijven
maken van de Noordkop.
De opmerking van Berenschot dat door de fusie hel aantal
samenwerkingsverbanden zeer waarschijnlijk zal afnemen is rceds
hiervoor door het Zuid-Hollandse fusieonder/.Oek ondergraven.
Berenschol slell dal het gebrek aan focus op bovenlokaal niveau
er op kone termijn lOe kan leiden dal de leelbaarheid in de kernen
onder druk komlle staan.
Basis voor deze stelling is de premisse dat de economische
ontwikkeling van de Noordkop gebaat is bij grotere gemeenten.
Onderbouwing dal deze causale relalie besl:,at ontbreekt. Het is
maar de vraag of grotere gemeenten peler in slaal zullen zijn méér
economische groei te genereren dan in de hu idige situalie.
De praktijk van alledag lijkt deze verondemelling niette
onderstennen. Immers. er zijn de afgelopcn jaren voor de
Noordkop belangrijke economischè ontÎA'ikkeiingen geïnilieerd
waarbij de groolle van de gemeeme blijkbaar niet van
doorslaggevend belang is geweest. Als voorbeelden kunnen
worden genoemd hel Wieringerrandmeer. Petten aan Zee en
Agripon. Dal de eerste twee genoemde projeclen (nog) niel van
de grond zijn gekomen kan vooralsnog niel aan de groolle van de
bctrokken gemecnten worden lOcgeschreven.
Dat regionale focus van belang is moge duidelijk zijn. De
bereidheid van de lokale beSlUurders om hel regionaal belang
zonodig boven hel lokaal belang te slellen is echter minder
afhankelijk van de gemeentegroolle maar heeft meer te maken
met de kwaliteit van de individuele besluurders. Daarvan slell
overigens hel Zuid-Hollandse fusieonderzoek. dat de kwalileil van
de besluurders over hel algemeen bij fusiegemeenten is
toegenomen. Echler. een vanzelfsprekendheid is dat niet.
"Haantjesgedrag" bij bestuurders van grolere gemeentcn is geen
zeldza~mheid ("wij zijn groot en hebben die ander dus niel
•
nodig") en kan in die zin zclfs leiden lot minder regionale focus
bij de gefuseerde gemeeme.
De vorming van de nieuwe gemeente Amslelrneer belekcnt in de
ogen van Bercnschol dal voor de gemeenlen Zijpe. Schagen en
Harenkarspel fusie de enige duurzame oplossing is voor hel
behouden/genereren van voldoende bestuurskracht.
Een slelling die wellicht hout snijdt. doch in gelijke 111ale ook
ontkracht wordl door hel feit dat de gemeeme Texel met 12.000
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inwoners wel voldoende beslUurskrachtig wordt geacht (rapport
BMC). Datzelfde voorbeeld kan worden genoemd met betrekking
lot de gemeente Zandvoort (/6.500) waar Berenschol lOl de
conclusie koml dat deze gemeenle voldoende bestuurskrachtig is,
ondanks de ligging in een regio met grOle gemeenten (Haarlem,
Haarlemmermeer).
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