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Het verhaal van Alkmaar 

Wat zijn de praktische gevolgen voor 

 Politiek 

 Ondernemers 

 Onderwijs, verenigingen en sport 

 Toerisme, historie en cultuur 

 Wonen en zorg 

 Conclusies: lessen vanuit Alkmaar 

 





Tijdlijn formele fusieproces 

 April 2012: besluit raden tot voornemen tot fusie 

 December 2012: Vaststelling herindelingsontwerp door 
raden (1e ARHI-besluit, formele start 

 Januari-maart: formele consultatie herindeling 

 April 2013: vaststelling herindelingsontwerp door raden 
(2e ARHI-besluit 

 Juni 2013: besluit Gedeputeerde Staten 

 April – mei: 2014 Behandeling Tweede- en Eerste 
Kamer 

 





Uitgangssituatie 2012 

 

 

 

 Alkmaar 97.000 inwoners 

 Graft-De Rijp 6.500 inwoners 

 Schermer 5.500 inwoners 

 Initiatief bij Graft-De Rijp en Schermer ieder afzonderlijk 

 Voorbereiding vooraf over noodzaak fusie in eigen 
gemeente met bevolking, bedrijven en organisaties 

 



Uitgangspunt: gemeenten zijn gelijk in fusieproces 



Het beste van stad en land: 
13 kernen en één stad gaan samen = 
Eenheid in verscheidenheid 

 Kernenbeleid: eigen identiteit van de kernen ten opzichte 
van elkaar en de stad staat centraal 

 Verhoudingen woonplaatsen wijzigen 

 Kernen profileren zich afzonderlijk 

 Wat is per kern belangrijk? 

 Financiën op kernniveau 

 Meer financiële armslag: Midwinterfeest, musea, Groene 
Zwaan 



Praktische gevolgen: politiek 

 Politieke partijen houden wortels in samenleving: 
stad en platteland 

 Weg naar bestuur is langer: geen probleem bij 
goede verankering van politieke partijen in stad en 
land 

 Burgemeester Alkmaar centrale contactpersoon 

 Politieke verankering: zorg voor evenwicht: 
vertegenwoordigers uit stad en kleine kernen op 
verkiesbare plaats 

 Fusies van (afdelingen van) politieke partijen 

 







Praktische gevolgen: ondernemen 

 Aanspreekbaarheid en toegankelijkheid bestuur 
belangrijk 

 Verbeterde dienstverlening 

 Grotere en veelzijdige expertise aanwezig 

 Nieuwe relaties met LTO en ondernemersverenigingen 

 Lobbykracht 



Ondernemersloket Alkmaar 

 



Praktische gevolgen: onderwijs en sport 



Praktische gevolgen: onderwijs, 
verenigingen en sport 
 

 Verschillen tussen stad en land vereist maatwerk 

 Voorbeelden: kleine scholen problematiek, huren van 
accommodaties en sportvelden 

 Subsidiebeleid: bewonersinitiatieven en regiegroepen 
in de dorpen 





Praktische gevolgen: toerisme, historie en 
cultuur 

 In Graft-De Rijp en Schermer zijn veel van de culturele 
voorzieningen afhankelijk van de diensten van 
vrijwilligers. Het is belangrijk deze ook in de nieuwe 
gemeente te binden. 

 Bundeling van krachten 

 

 



Praktische gevolgen: wonen, stedelijke 
ontwikkeling 

 Kom afspraken na 

 Landschap open houden 

 Bouwen in de stad: Kanaalzone 

 Compacte stad handhaven met scheiding stad en land 

 Geen grootschalige uitbreiding van de kernen 

 Versterken identiteit en vitaliteit kleine kernen 

 



Praktische gevolgen stedelijke ontwikkeling: 
 
Maatwerk: 
eenheid in verscheidenheid 



Conclusies 
Lessen vanuit Alkmaar 

 Ga uit van gelijkwaardigheid 

 Eenheid in verscheidenheid: geven en krijgen 

 Werk aan identiteit 

 Zorg voor politieke borging 

 Zoek elkaar op – werkbezoeken 

 Maatwerk – houd daar bij harmonisatie rekening mee 

 Bundeling maakt meer mogelijk: verdeel de winst 

 

 


