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Correspondentie met provincie inzake proces bestuurlijke fusie Beemster-Purmerend
Geachte leden van de raad,
Langs deze weg sturen wij u ter kennisname de correspondentie toe met de provincie
Noord-Holland inzake het proces van bestuurlijke fusie Beemster en Purmerend.
Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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Proces bestuurlijke fusie Beemster en Purmerend

Geacht college,
De gemeenten Beemster en Purmerend hebben het voornemen om per 1 januari 2022
bestuurlijk te fuseren. Nadat de gemeenteraden elk hun intentie uitspraken om tot een
herindeling te komen (respectievelijk op 9 januari en 27 september 2018), is een plan van

aanpak vastgesteld om te komen tot een herindelingsontwerp en -advies. ln deze brief
informeren wij u graag over het proces dat wij gezamenlijk doorlopen.

Bestuurlijk akkoord
ln de zomerperiode van 2018 hebben de colleges van Beemster en Purmerend afspraken
gemaakt over hoe het herindelingsproces samen te doorlopen: in harmonie, gelijkwaardig
en tegen zo min mogelijk kosten. De afspraken zijn vastgelegd in een Bestuurlijk Akkoord.
Bijgevoegd treft u deze ter kennisname aan.

Betrokkenheid van de gemeenschap
Beide gemeenten achten het van groot belang om de gemeenschap zo goed mogelijk te
informeren over en vroegtijdig te betrekken bij het herindelingsproces. Er zijn activiteiten
ontplooid gericht op participatie van inwoners, maatschappelijke instellingen en
ondernemers van beide gemeenten. Met'Waardevol Beemster' en 'Toekomstig Purmerend'
hebben beide gemeenten ieder afzonderlijk een proces doorlopen, waarbij op uiteenlopende
en interactieve wijze verbinding met de gemeenschap is gezocht. Bijvoorbeeld door in
gesprek te gaan met inwoners op markten, bij scholen, tijdens evenementen en allerlei
activiteiten in de dorpen en wijken. Ook zijn online platforms (www.waardevolbeemster.nl en
www.toekomstiopurmerend.nl) ingezet om in contact te treden met inwoners. Op 3 april a.s.
vindt een conferentie plaats voor maatschappelijke instellingen, ondernemers en
verenigingen over de verbinding tussen stad en platteland en de ambities voor de nieuwe
gemeente. De inbreng vanuit alle activiteiten wordt benut in het op te stellen
herindelingsontwerp en de verdere voorbereidingen op de nieuwe gemeente.
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Gonsultatie van omliggende gemeenten
Een afvaardiging van onze colleges heefi gesprekken gevoerd met de colleges van
omliggende gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland. Ook heefi burgemeester Van
Beek gesproken met de gemeenten Koggenland en Alkmaar.
Er is gesproken over de opvatting over de voorgenomen herindeling van Beemster en

Purmerend en de verhouding ten opzichte van (het proces over) de bestuurlijke toekomst
van de betreffende omliggende gemeente.
Geen van de geconsulteerde gemeenten heeft bezwaren geuit tegen de fusieplannen van

Beemster en Purmerend. Ook hebben de gemeenten aangegeven nu niet aan te willen
sluiten bij het huidige fusieproces van Beemster en Purmerend. Wij hebben de gesprekken
met de omliggende gemeenten als zeer plezierig ervaren en kijken dan ook met vertrouwen
uit naar de bestendiging van de samenwerking in de regio. De inhoud van de gesprekken is
vervat in verslagen, welke u bijgaand ter kennisname aantreft. Deze verslagen worden als
bijlage bij het herindelingsontwerp gevoegd.

Doorkijk naar vervolg : herindelingsontwerp
\Mjgaan ervan uit dat het herindelingsontwerp eind juni 2019 gereed is voor besluitvorming
door onze colleges. De verwachting is dat veruolgens op 26 september 2019 de
gemeenteraden van Beemster en Purmerend gelijkijdig een besluit nemen over het
herindelingsontwerp. Na de terinzagelegging en verwerking van eventuele zienswijzen, is de
bedoeling dat uiterlijk maart 2020 besluitvorming door de gemeenteraden over het
herindelingsadvies plaatsvindt.
Wij gaan eruan uit u hiermee voldoende te hebben geihformeerd.
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Ceacht college,
Met de brief d.d. 26 maart 2019 informeerden uw college en het college
van B&W van Purmerend ons over uw voornemen om per 1 januari 2Q22
bestuurl¡jk te fuseren en het proces dat beide gemeenten gezamenlijk
doorlopen. Allereerst willen w'rj u feliciteren met dit bijzondere en
belangrijke besluit om samen te gaan werken aan het realiseren van een
nieuwe, krachtige gemeente. We realiseren ons terdege dat er
bestuurlijk lef van college en gemeenteraad voor nodig is om een
dergelijk besluit te nemen, aangezien het logischenruijs gepaard gaat
met emot¡e.
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Wij willen onze complimenten uitspreken voor het proces dat beide
gemeenten doorlopen met de gemeenschap. Los van het feit dat er in
het landelUk beleidskader gemeentelijke herindeling, dat de
ministerraad op 22 maan jongstleden vaststelde, wordt ingezet op een
grotere democratische betrokkenheid en meer draaqvlak van inwoners,
laat uw proces zien dat u de betrokkenheid van uw inwoners,
maatschappelijke instellingen en ondernemers op waarde schat en wilt
benutten voor het op te stellen herindelingsontwerp en de
voorbereidingen op de nieuwe gemeente. We zijn ervan overtuigd dat u
hiermee het beste van beide gemeenten kunt gaan combineren zodat
het voor uw inwoners prettig wonen, werken en recreèren is en blijft in
de nieuwe gemeente.

Regionale verhoud i ngen
Bestuurskrachtig lokaal en regionaal openbaar bestuur stelt gemeenten
In staat de maatschappelUke opgaven aan te pakken. De provincie
Noord-Holland wil bestuurskrachtige regio's bevorderen en gaat ervan
uit dat gemeenten hun bestuurskracht bekfiken in samenhang met de
regio waarvan zij deel uitmaken. Elk fusieproces betekent immers dat
de regionale verhoudingen veranderen. Het is goed dat u hierover het
gesprek bent aangegaan met de colleges van omliggende gemeenten in
de regio Zaanstreek-Waterland. Een regio, waar ook andere gemeenten
binnenkort keuzes gaan maken over hun bestuurlijke toekomst'
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Uw gespreksronde met andere colleges laat zien dat u het belang inziet
van goede regionale verhoudingen en samenwerking en een sterke
regio Zaanstreek-Waterland/MRA-Noord. De gespreksronde heeft tevens
geresulteerd in heldere uitspraken: de gemeenten hebben geen
bezwaren geuit tegen uw fusieplannen en hebben aangegeven nu niet
te willen aansluiten bU dit proces.

Meerjarig proces
Zoals u weet ís een fusieproces, vanafde eerste raadsbesluiten tot en
met de daadwerkelijke inwerkingtreding van de wet tot samenvoeging
op I januari van enig jaar, een meerjarig proces. Wellicht ten
overvloede, adviseren wij u om tijdens de gehele periode tot aan de
fusie, maar ook daarna, uw gemeenschap en omliggende gemeenten
zoveel mogelijk te blijven informeren en betrekken.
Wij willen u tot slot veel succes wensen bij uw verdere proces. Uiteraard
zullen wij uw proces met belangstelling blijven volgen. Wij zien het
uiteindelijke herindelingsadvies, dat wij met onze zienswijze zullen
doorsturen naar de minister van BZK, met vertrouwen tegemoet.
Wij verzoeken u deze brief ook ter kennis van uw raad te brengen' Een
gelijkluídende brief wordt verstuurd aan het college van B&W van de
gemeente Purmerend.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord'Holland,
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Deze beslissing is namens gedeputeerde staten genomen door het lid
van het college dat met dit onderwerp is belast

Kopie aan
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en Provinciale Staten van Noord-Holland

