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kaarten, voor aan alle gemeenten 
in de regio, maar ook aan Amster 
dam, Zaanstad, Wormerland en 
Oostzaan. Met nadrukkelijk de 
vraag om erop te reageren en te 
laten weten hoe zij de toekomst 
van Waterland zien. En welke rol 
zij daarin zouden willen spelen." 
"De laatste fase, die begint op 1 
maart volgend jaar, is nog niet tot 
in detail uitgewerkt. Maar zeker is 
wel dat in die fase alle inwoners 
van Waterland de kans krijgen om 
mee te praten over de resultaten 
uit de eerste twee fases. Bijvoor 
beeld tijdens debatten die we in de 
verschillendekernen organiseren." 
"Uiteindelijk moet dat uiterlijk in 
2020 leiden tot een besluit van de 
gemeenteraad. Eerder kan natuur 
lijk ook: als in de loop van 2019 de 
kaarten heel duidelijk op tafel 
liggen, hoef je niet te wachten tot 
2020. Maar het moet ook weer niet 
overhaast. Daarom hecht ik er zo 
aan om het op deze manier te 
doen, via een transparant, maar 
zorgvuldig proces. Ik ben ervan 
overtuigd dat, als het proces goed 
is, de uitkomst ook altijd goed is." 

'Over toekomst Waterland~:-'lQ 
moet iedereen het eens zijn' 
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Monnickendam * Het besluit oyer 
de bestuurlijke toekomst van Wa 
terland moet unaniem door de 
gemeenteraad worden genomen. 
Dat is althans het streven van wet 
houder Ton van Nieuwkerk. "Al 
leen een raadsmeerderheid is wat 
mij betreft niet voldoende", zegt 
hij. "Bovendien moet het breed 
gedragen worden door de bevol 
king. Als dat niet het geval is, dan 
is het proces om tot dat besluit te 
komen mislukt." 
Van Nieuwkerk, die bestuurlijke 
toekomst in zijn portefeuille heeft, 
staat aan de vooravond van de start 
van dat proces, dat uiterlijk in 2020 
moet leiden tot een keuze over 
welke kant het op moet met Water 
land: volledig zelfstandig blijven, 
intensief samenwerken met buur 
gemeenten of een herindeling. 
Binnenkort bespreekt de gemeen 
teraad Van Nieuwkerks voorstel 
voor hoe de gemeente, in samen- 

spraak met de bevolking, tot een 
definitief besluit moet komen. 
"Een ontzettend belangrijk en 
emotioneel beladen onderwerp", 
aldus Van Nieuwkerk. "Mensen 
zijn trots op hun stad of dorp, op 
de buurt waar ze wonen, op hun 
straat. Dat bepaalt voor een belang 
rijk deel hun identiteit. De angst is 
vaak dat ze, bijvoorbeeld door een 
bestuurlijke fusie, die identiteit 
verliezen. Daarom is het zo belang 
rijk dat we het proces om tot een 
besluit te komen, heel gedegen 
aanpakken, waarbij ten aanzien 
van alle opties onafhankelijkheid 
en objectiviteit voorop staan." 
"Om die reden huren we in de 
eerste fase De Argunientenfabriek 
in. Die gaat met zo'n zestig men 
sen uit de samenleving in gesprek 
om van de drie opties de voor- en 
tegenargumenten te bepalen. We 
denken aan drie sessies, elk met 
twintig mensen. Dat zijn bijvoor 
beeld vertegenwoordigers van de 
kernraden, het bedrijfsleven en uit 
de welzijnssector, maar het kunnen 
ook particulieren zijn, die deskun 
dig zijn op een specifiek gebied. De 

'Zonder unaniem 
raadsbesluit is 
proces mislukt' 

mensen van de Argumentenfabriek 
zijn professionals, die niet stoppen 
bij de vraag: 'Ben je voor of tegen 
een fusie of voor of tegen zelfstan 
digheid?' Ze vragen door om de 
achtergrond van meningen te 
doorgronden en krijgen op die 
manier heel scherp alle voors en 
tegens van de verschillende opties 
in beeld." 
De wethouder benadrukt dat op 
dit moment alle opties nog volle 
dig open zijn. Datzelfde geldt voor 
de vraag welke gemeenten eventu 
ele samenwerkings- of fusiepart 
ners worden van Waterland. Van 
Nieuwkerk: "Daar zal in de tweede 
fase meer duidelijkheid over ko 
men. Dan leggen we de resultaten 
van de eerste fase, de argumenten- 


