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ONDERWERP

Reactie Zaanstad op verkenning bestuurlijke toekomst Waterland

ONS KENMERK

Geacht college van Waterland,
In uw brief van d.d. 5 oktober 2018 heeft u aan ons uw proces met betrekking tot de bestuurlijke
toekomst van de gemeente Waterland kenbaar gemaakt. In de brief worden Brie opties genoemd die
Waterland onderzoekt: zelfstandig blijven, ambtelijk samenwerken en (bestuurlijk) fuseren.
Op d.d. 27 november 2018 zijn Jan Hamming en Cis Apeldoorn namens het college van Zaanstad
met een afvaardiging van uw college in gesprek gegaan. Ze hebben daar het standpunt van Zaanstad
gedeeld ten aanzien van uw verkenning over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Waterland en
meer in het algemeen van Zaanstreek-Waterland.
Het college van Zaanstad juicht toe dat de gemeente Waterland de ambitie heeft om uiterlijk in 2020
tot een besluit to komen over haar bestuurlijke toekomst. Zaanstad heeft behoefte aan krachtige
regionale partners die samen met ons de opgaven van Zaanstreek-Waterland en de Metropoolregio
Amsterdam op kunnen pakken. Sterke gemeenten met voldoende bestuurskracht om bij to dragen
aan de regionale samenwerking. Gemeenten met een duidelijke interne samenhang, die de inwoners
kunnen bieden wat nodig is als het gaat om voorzieningen en een adequate dienstverlening. De vaak
genoemde angst dat kleine kernen hierbij hun identiteit zouden verliezen, is vanuit onder meet onze
eigen ervaring onnodig: een lintdorp als Westzaan of de kernen van het landelijk gebied van
Amsterdam Noord doen qua zelfbewustzijn en authenticiteit niet onder voor bijvoorbeeld het lintdorp
Oostzaan of de verschillende kernen van de gemeente Waterland.
De opties van zelfstandig blijven en ambtelijk samenwerken bieden volgens ons onvoldoende basis
voor dit alles. Wij adviseren de gemeente Waterland om het pad op to gaan van een bestuurlijke fusie
om to komen tot een gemeente met voldoende bestuurskracht en ambtelijke professionaliteit om
lokale en regionale opgaven op to pakken. De interne samenhang kan goed ingevuld worden met de
gemeenten Edam-Volendam en Landsmeer om to komen tot een sterke landelijke Waterlandse
gemeente naast de toekomstige fusiegemeente Puyrx~er~nd-Beemster.
Hoogachtend,
burgemeester & wethouders van Zaanstad,
drs. J. Hamming, burgemeester
drs. F.H.M. Apeldoorn, gemeentesecretaris

