
Ambtsbezoek aan de gemeente Beemster 7 april 2021 

Statement van de commissaris van de Koning, de heer A. Th. H. van Dijk, tijdens het gesprek 

met de gemeenteraad van Beemster 

 

 

Graag wil ik stil staan bij het feit dat dit het laatste ambtsbezoek van de commissaris van de 

Koning aan de gemeente Beemster is. Als de Eerste Kamer instemt met het wetsontwerp zullen de 

gemeenten Beemster en Purmerend vanaf 1 januari 2022 verder gaan als één gemeente. 

 

Met het samengaan van beide gemeenten wordt de bestuurskracht versterkt. De fusie maakt de 
verbetering van de kwaliteit van dienstverlening aan inwoners mogelijk, het vermindert de 
kwetsbaarheid van de gemeente en zorgt voor een toename van de bestuurskracht.  
Dat wil zeggen dat het bestuur van de nieuwe gemeente beter is toegerust om de taken, die de 

afgelopen tijd zijn toegenomen zoals de WMO , de participatiewet en jeugdzorg en de komende 

tijd nog zullen toenemen bijvoorbeeld op basis van de nieuwe Omgevingswet, vorm te geven en 

uit te voeren. Dat is in het voordeel van de inwoners van beide gemeenten. 

 

Ik wil u als raad complimenteren voor de keuzes die u in dit proces hebt gemaakt.  

Dat getuigt van zelfbewustzijn en bestuurlijk lef.  

Veel gemeenteraden en de inwoners die zij vertegenwoordigen vrezen dat door de fusie de 

identiteit van een gemeente verdwijnt.  

Dat geldt ongetwijfeld ook voor sommige raadsleden en inwoners van Beemster.  

Ik spreek uit eigen ervaring als ik zeg dat die vrees niet terecht is.  

Een bestuurlijke fusie betekent geen verlies van identiteit. De identiteit van Beemster en de 

Beemsterlingen verdwijnt niet. De polder Beemster die sinds 1612 bestaat, blijft gewoon bestaan. 

De Beemster behoudt als werelderfgoed haar eigenheid, zelfs op internationale schaal. De 

Beemster met zijn karakteristieke forten blijft onderdeel van de stelling van Amsterdam. Het 

agrarische karakter van de polder zal ook in de toekomst het kenmerk van de Beemster zijn. De 

Beemsterkaas blijft de Beemsterkaas en ik verwacht niet dat deze wordt omgedoopt in 

Purmerender kaas. Uw eigen cultuur blijft gewoon in stand.  

Ik zie dat zelf ook in mijn eigen dorp, waar ik woon, Badhoevedorp. De gemeente 

Haarlemmermeer heeft meer dan twintig kernen, die ieder hun eigen identiteit hebben, met een 

eigen dorpsraad, een eigen feestweek en een eigen Sinterklaasintocht. En dat geldt ook voor de 

kernen in de voormalige gemeente Spaarnwoude en Haarlemmerliede die sinds 1 januari 2019 is 

gefuseerd met Haarlemmermeer. In de Beemster zal het niet anders zijn. Clubs en verenigingen in 

de polder blijven invulling geven aan de eigen identiteit. 

 

Ik heb met interesse gelezen dat de inwoners van Beemster en Purmerend op zoek zijn gegaan 

naar wat hen bindt. De uitkomst van de zoektocht blijkt de koe te zijn.  

De koe, die terugkomt in het wapen van Beemster en een 

uiting is van het agrarische karakter van de polder, werd 

vroeger naar de veemarkt in Purmerend gebracht om te 

worden verhandeld. Twee verschillende identiteiten, maar wel 

met een binding.  

Ik vind dat u een mooie zoektocht naar een nieuw logo heeft 

ondernomen, samen met de inwoners, en die heeft geleid tot 

een gezamenlijk gedragen resultaat.  

Om u hiermee te feliciteren heb ik voor u een klein symbool 

meegenomen, dat ik nu graag overhandig aan de 

burgemeester. 

 

 

7 april 2021 

 

Alleen uitgesproken tekst geldt!  
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