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Excellentie, 

Op 11 maart 2020 hebben de raden van de gemeenten Heerhugowaard 

en Langedijk een herindelingsadvies voor hun beide gemeenten 

vastgesteld. Zij hebben de wens om hun gemeenten samen te voegen 

tot de nieuwe gemeente Dijk en Waard per 1 januari 2022. Op grond 

van artikel 5 lid 3, Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) ontvangt 

u hierbij van ons het betreffende herindelingsadvies en onze zienswijze

daarop. Wij verzoeken u bij dezen om op grond van artikel 6 Wet arhi

een herindelingsregeling voor de gemeenten Heerhugowaard en

Langedijk voor te leggen aan de ministerraad.

Voorgeschiedenis en herindelingsprocedure 

Het herindelingsadvies van Heerhugowaard en Langedijk is het resultaat 

van een proces van oriëntatie op de bestuurlijke toekomst dat in 2012 

is ingezet door de gemeente Langedijk. In een periode van circa vijf jaar 

heeft het gemeentebestuur van Langedijk de huidige situatie en de 

mogelijkheden van bestuurskrachtversterking verkend en 

gelnventariseerd. Uit de verschillende onderzoeken die het 

gemeentebestuur van Langedijk in deze fase heeft laten uitvoeren, 

kwam naar voren dat de gemeente over de volle breedte van de 

organisatie versterking behoeft, dat de huidige situatie niet lang 

houdbaar was en dat zowel op het gebied van bestuurskracht als dat 

van financiën verbeteringen noodzakelijk waren om als gemeente 

Langedijk de maatschappelijke opgaven te kunnen (blijven) realiseren 

voor de inwoners en het gebied. Het blijven van een zelfstandige 

gemeente bood geen oplossing voor de geconstateerde problemen. 

Over de voortgang van dit proces hebben wij op gezette tijden 

bestuurlijk overleg gevoerd met de gemeente Langedijk. De provincie 

heeft een aantal onderzoeken gefaciliteerd door middel van 

cofinanciering. Voor het jaar 2015 besloten wij om Langedijk onder 

preventief financieel toezicht te stellen; de begroting was slechts 
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De fractie van S0Plus/Partij voor de Ouderen heeft geen standpunt 

verwoord. De fractie van DENK en de fractie Baljeu waren niet bij de 

vergadering aanwezig. 

Conclusie 

Hoewel enkel vanuit maatschappelijke oriëntatie geredeneerd het te 

begrijpen is dat een deel van de inwoners van Sint Pancras en Koedijk 

de voorkeur heeft om de kernen Sint Pancras en Koedijk bij Alkmaar te 

voegen, is er in dit proces door geen van de betrokkenen een 

maatschappelijk probleem geconstateerd dat door een aansluiting van 

de kernen Sint Pancras en Koedijk bij Alkmaar zou worden opgelost. Het 

zijn de vier criteria uit het beleidskader gemeentelijke herindeling uit 

2018 (draagvlak, bestuurskracht, nabij lokaal bestuur en regionale 

samenhang) die maken dat wij het voorstel voor een ongedeelde 

herindeling van Langedijk met Heerhugowaard ondersteunen. Alles 

afwegend beoordelen wij de door de gemeenteraden van 

Heerhugowaard en Langedijk voorgestelde samenvoeging van hun 

beide gemeenten per 1 januari 2022 tot de nieuwe gemeente Dijk en 

Waard als positief. Bovendien is het een initiatief van onderop, wat 

zowel voor u als voor ons de voorkeur heeft in het geval van 

herindeling. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

inciesecretaris 

R.M. Bergkamp A. Th.H. van Dijk

2 bijlage(n) 

Financiële analyse fusie Heerhugowaard-Langedijk; 

Herindelingsadvies Dijk en Waard; samenvoeging gemeenten 

Langedijk en Heerhugowaard (inclusief bijlage 6. Reactienota 

zienswijzen op herindelingsontwerp gemeenten 

Heerhugowaard-Langedijk) 



Bijlage: Financiële analyse fusie Langedijk – Heerhugowaard 

Voor beide gemeenten geldt het preventieve financiële toezicht in het kader van de Wet arhi. Dit 

is meer een formaliteit dan dat er aanleiding toe is op basis van de financiële posities van de 

gemeenten. Beide gemeenten presenteerden voor 2020 een begroting met een structureel en 

reëel evenwicht.  De bijbehorende meerjarenramingen 2021-2023 lieten eveneens een sluitend 

geheel zien, inclusief de extra middelen jeugdzorg.  

Er is een tweetal aandachtspunten te noemen en dat is het Sociaal Domein en de hoge 

schuldpositie van Langedijk. De lasten voor de uitvoering van het Sociaal Domein blijven stijgen 

omdat hier vrijwel niet op te sturen is. Beide gemeenten hebben hiervoor reserves ingesteld maar 

bij Heerhugowaard zal ultimo 2019 de Reserve bedrijfsvoering Sociaal Domein uitgeput zijn. De 

hoge schuldpositie van Langedijk kan worden verklaard door de grote investeringen maar ook 

door het gevoerde actieve grondbeleid. De grondverkopen woningbouw liggen op schema, alleen 

de grondverkopen op bedrijventerrein Breekland blijven vooralsnog achter. 

Dit maakt dat de provincie zich in beginsel geen zorgen maakt over de ontwikkeling van de 

financiële positie van de nieuwe gemeente Dijk en Waard. Te meer ook omdat beide gemeenten 

hun risicoverhaal goed in beeld hebben.  


