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Verzenddatum

Geacht college,

Op 2 september jl. hebben de gedeputeerde Bestuur, mevrouw llse Zaal,
en de commissaris van de Koning, de heer Arthur van Dijk, met het
voltallige college van Landsmeer gesproken over de brief die zij op I 6
juni 2020 naar de provincie stuurden over de bestuurlijke toekomst van
Landsmeer. U treft deze brief en een verslag van het bestuurlijk overleg
in de bijlagen aan.
Naar aanleiding van de brief en het overleg met het college van
Landsmeer hebben de heer Van Dijk en mevrou\¡/ Zaal besloten om alle
bu rgemeesters en de portefeu i I lehouders' reg ionale
samenwerking/bestuurlijke toekomst' van de regio ZaanstreekWaterland uit te nodigen voor een gesprek. Het gaat dus om maximaal

twee collegeleden per gemeente.
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Kenmerk
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Uw kenmerk

Burgemeester Heerschop
en wethouder Butter zullen
aan dit overleg deelnemen

Dit overleg zal plaatsvinden op maandag 7 december van 16.30 uur tot
18.00 uur in de Johan Remkes-zaal op het Provinciehuis, Dreef 3 te
Haarlem.

Tijdens dit overleg zullen de volgende ondeniverpen aan de orde
komen:
Hulpvraag gemeente Landsmeer; wat is er in Landsmeer aan de
hand en wat betekent dit voor de andere gemeenten in de regio
en voor de regionale samenwerking?
Stand van zaken regionale samenwerking Zaanstreek-Waterland
en positie individuele gemeenten
Verkenning toekomstige bestuurlijke organisatie en pos¡tie van
de regio
Ve

rvolgafs praken
Postbus 3007

2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 5l 4 3143

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk-nummer 34362354
Btw-nummer NL.00l 0.03. I 24.8.08
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Wij zien met belangstelling ons komende overleg tegemoet

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

voorzitter

nciesecretaris

R.M. Bergkar

r,

A.Th.H. van Diik

Deze beslissing is namens gedeputeerde staten genomen door het lid
van het college dat met dit onderwerp is belast.

-Bijlagen: Verslag overleg met het college van B&W van Landsmeer op
september 2020 + Brief college Landsmeer aan GS l6 juni 2020
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Provincie
Noord-Holland

Verslag overleg met college Landsmeer over de
bestuurlUke toekomst van Landsmeer

2 september
2020
Notu

De commissaris van de Koning, de heer Van Dijk, heet het college van
Landsmeer welkom. Na een introductieronde krijgt de heer Straat als
eerste hetwoord om een toelichting te geven op de brief van het college
van Landsmeer aan de provincie van l6 junijl.

list

Mevrouw Den Haak,
beleidsadviseur Prov¡ncie
Noord-Holland

Aanwezig

De heer Straat geeft aan dat in zijn woorden 'de complicatie compleet en
urgent is'. Landsmeer is een kwetsbare gemeente qua slagkracht,
capaciteit, organisatie, fi nanciën, uiwoeringskracht. Er is eindeloos
gesproken door de gemeenten in het groene gebied van de regio
Zaanstreek-Waterland over de bestuurlijke toekomst. Waterland heeft
besloten zelfstandig te willen blijven. Beide steden, Purmerend en
Amsterdam, zijn momenteel in een fusieproces verwikkeld. Recente
gesprekken met de colleges van OVER-gemeenten hebben ook niets
opgeleverd. Landsmeer mist perspectief.
Mevrouw Elfferich vult aan dat het dossier al lang loopt. De raad sprak
zich naar aanleiding van een bestuurskrachtonderzoek in 2014 al uit over
haar ambities. Deze ambities zijn hoger dan wat Landsmeer waar kan
maken. Een ambtelijke samenwerking tussen de vijf groen-landelijke
gemeenten is helaas niets geworden. Deze samenwerking klapte in 2017.
Ook de provincie gaf in de gesprekken met de vijf colleges en
gemeenteraden in mei 2018 aan dat de provincie geen voorstander is van
ambtelijke fusies, omdat deze inefficiënties kennen. De gemeenteraad
van Landsmeer zag zelf ook in dat een ambtelijke fusie geen oplossing is
voor de problemen van Landsmeer. Daarop heeft de raad in mei 2019
besloten om voor een bestuurlijke fusie met groen-landelijke gemeenten
te gaan. Helaas besloot de raad van Waterland in februari tot
zelfstand igheid.
Het college van Oostzaan gaf het signaal af om in gesprek te willen
blijven met Landsmeer. Dat heeft echter tot nu toe niet tot beweging
geleid bij de raad van Oostzaan; die wil zelfstandig blijven. Er is ook
gesproken met het college van Wormerland, maar bij het college voelt
men geen urgentie om bestuurlUk op te schalen. Kortom, Landsmeer
staat nu op een punt dat geen uiwoering kan worden gegeven aan het
fusiebesluit van de raad. De gemeenteraad van Landsmeer blijft in grote
meerderheid kijken naar groen-landelijke gemeenten. Het college van
Landsmeer ziet dat deze gemeenten dezelfde problemen hebben als de
gemeente Landsmeer. Het college van Landsmeer legt richting raad bloot
dat het ambitieniveau niet gehaald kan worden. Zelfs het (iets meer) zUn
van een beheergemeente is al lastig genoeg. Het is ontzettend jammer
dat Landsmeer er niet u¡t komt met andere gemeenten.
De heer Heinrich geeft een toelichting op de financiën. Deze zijn kort
gezegd krap. ln 2018 is er een ambitieus raadsprogramma vastgesteld.
Afgelopen jaren was er een tekort op de algemene uitkering.
Successievelijk moet Landsmeer het met minder doen. ln 201t had de
jaarrekening een behoorlijk tekort wat via de reserve is gedekt. De
begroting 2020 is sluitend gemaakt met een behoorlijke uitname uit de
algemene reserve. Dit jaar en komende jaren is er een behoorlijk tekort.
Dat komt o.a. door de jeugdzorg. Landsmeer heeft een structureel
meerjarig tekort van ca. I miljoen euro. Het kost moeite om een sluitende
begroting te kunnen presenteren. Er is al een behoorlijke uitname gedaan
uit de algemene reserve. Momenteel loopt de discussie met de raad
hierover en worden er bezuinigingsvoorstellen voorgelegd. Qua algemene

Commissaris van de Koning
de heer Van DUk (tevens
vz.), gedeputeerde Bestuur
mevrouw Zaal, burgemeester
van Landsmeer de heer
Straat, wethouders mevrouw
Elfferich en de heer Heinrich,
ge mee ntesecretar¡s
mevrouw Van Ceffen en
bestuursadviseur van
Landsmeer mevrouw Hos en
kabinetschef de heer
Dalenoort.
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reserve zal Landsmeer in maart 2022 op 0 uitkomen als er niets wijzigt
en ambities niet worden bijgesteld. En dan zijn de structurele coronagerelateerde kosten en de wijzigingen, voor Landsmeer verlaging, die er
aankomen m.b.t. de uitkering van het gemeentefonds nog niet
meegenomen.
De heer Heinrich somt een aantal voorstellen op die aan de raad zijn
gedaan om de begroting sluitend te krijgen, zoals het niet meer
financieren van de kunstgrasvelden van de voetbalvereniging en het
afschaffen van het monumenten-herstel-programma. Het gaat hoe dan
ook pijn doen en een verschraling betekenen van het sociale en fusieke
voorzieningenniveau. Mevrouw Elfferich vult aan dat Landsmeer voorheen
het geld wel had, maar de mensen niet, omdat vacatures moeilijk in te
vullen zijn. Een grotere organisatieschaal is nodig.
De heer Van Dijk vraagt zich af hoe het college momenteel aankijkt tegen
de scenario's van een bestuurlijke fusie met Purmerend of Amsterdam, nu
blukt dat een groen-landelijke combinatie niet mogelijk is.
Mevrouw Elfferich geeft aan dat deze scenario's wel zijn uitgeschreven.
Voor Amsterdam geldt dat Landsmeer uit de regio Zaanstreek-Waterland
en alle samenwerkingen moet stappen. Landsmeer is ûsiek/ geografisch
wel gericht op Amsterdam. Purmerend ligt geografisch wellicht wat
onlogischer, maar is verder wel een logische partner, het is ook dezelfde
regio Zaanstreek-Waterland en beide gemeenten delen alle netwerken en
CR-en . Ook het scenario van opsplitsing is benoemd. Echter wil de
meerderheid van de raad geen bestuurlijke fusie met de steden. Mevrouw
Elfferich geeft aan dat het college van Landsmeer benieuwd is hoe de
provincie tegen de verschillende scenario's aankijkt.
Mevrouw Zaal geeft aan dat het knap en dapper is dat de raad inziet dat
een bestuurlijke fusie voor Landsmeer het beste is. Dat verdient ook
complimenten aan het college. Tevens complimenten dat de gemeente
Landsmeer hulp durft te vragen en open een eerlijk aangeeft welke
problemen Landsmeer heeft.
Mevrouw Zaal loopt de verschillende scenario's, die het college heeft
uitgewerkt voor de raad, langs:

.
¡

Ambtelijke fusie met Oostzaan en Wormerland
Mevrouw Zaal licht toe dat gemeenten zelf kunnen bepalen of ze
ambtelijk willen fuseren, daar hoeft de provincie geen
goedkeuring oid aan te geven. Bekend is dat de provincie geen
voorstander is van ambtelijke fusies, tenzij het een opmaat vormt
naar een bestuurlijke fusie. Ambtelijke fusies zijn suboptimaal en
kennen inefficiënties, dat blijkt uit diverse onderzoeken.
Daarnaast blijkt uit de zelfevaluatie van OVER-gemeenten en de
gesprekken die de provincie met beide colleges heeft gevoerd,
dat dit construct niet goed werkt. Een ambtelijke fusie van
Landsmeer met Oostzaan en Wormerland gaat de problemen van
Landsmeer, maar ook die van Wormerland en Oostzaan, niet
oplossen. Mevrouw Zaal geeft aan dat dit voor de provincie geen
wenselijk scenario is. Goed dat college en raad van Landsmeer dit
zelf ook inzien.
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a

BestuurlUke fusie met Oostzaan
Mevrouw Zaal geeft aan dat dit scenario niet zal leiden tot een
duurzame en robuuste nieuwe gemeente. Oostzaan en Landsmeer
samen hebben circa 20.000 inwoners. De provincie dient
fusievoorstellen te toetsen aan de criteria uit het landelijk
beleidskader gemeentelijke herindeling. Deze combinatie scoort
niet goed op de criteria en daarom zal de provincie een dergelijk
voorstel niet steunen.

a

BestuurlUke fusie met Amsterdam
Dit scenario is mogelijk, want het leidt tot een robuuste en
duurzame nieuwe gemeente. Complicerende factor is inderdaad
dat Amsterdam momenteel een fusietraject met Weesp doorloopt.
Een fusie met Landsmeer kan pas op z'n vroegst per2026 en zal
zeker tot vragen in Den Haag gaan leiden. Daarnaast betekent het
dat Landsmeer uit de regio Zaanstreek-Waterland treedt en
daarmee ook uit bijna alle bestaande CR-en en samenwerkingen.
Dit kan, maar is niet optimaal.

a

Bestuurliike fusie met Purmerend
Mevrouw Zaal geeft aan het eens te zijn met het college van
Landsmeer dat dit een logischere optie is dan Amsterdam. Na de
fusie van Purmerend met Beemster, vormt deze nieuwe gemeente
een groenere gemeente en sluit dan beter aan bij de groenlandelijke voorwaarde van de raad en inwoners. Daarnaast hoeft
Landsmeer niet uit de samenwerkingen in regio ZaanstreekWaterland te treden. Een fusie met Purmerend kan ook op z'n
vroegst pas per 2026, en zal ook zeker leiden tot vragen in Den
Haag.

Mevrouw Zaal sluit af door aan te geven dat zij een kennismakingsronde
gaat doen langs de burgemeesters en wethouders regionale
samenwerking van de gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland die zij
nog niet gesproken heeft. Het betreft Edam-Volendam, Waterland en
Zaanstad. Voor de provincie is het van belang om naar de regio als geheel
te blijven kijken. Wat mist, is een toekomstperspectief voor de gehele
regio Zaanstreek-Waterland. Zodat ook toekomstige keuzes van
gemeenteraden getoetst kunnen worden aan deze visie op de
toekomstige bestuurlijke organisatie en positie van de regio.
De heer Van Dijk benoemt dat hij in zijn introductieronde langs alle
gemeenten ook al gezegd heeft tegen de kleinere gemeenten: realiseer je
dat als je niets doet, je sp¡jt krUgt. Want over tien jaar ziet de wereld er
heel anders uit en nu kun je zelf nog de regie houden. Daarnaast is niet
duidelijk wat de gemeenschappelijke visie als regio Zaanstreek-Waterland
is. Welke ambities heeft deze regio? Lukt het om deze ambities als MRANoord te realiseren in de MRA? Het urgentiegevoelverschilt enorm per
gemeenteraad. De provincie heeft nu eenmaal te maken met
genuanceerder beleid vanuit Den Haag over de rol van de provincie met
betrekking tot herindelingen.

dat als je naar het gebied kukt, het voor de hand
ligt om het groen-landelijke gebied te versterken als 'voortuin van de
metropoolregio.' Hij geeft aan de gewijzigde rol van de provincie op dit
dossier te respecteren, maar het Rijk moet zich realiseren dat er zo een
vicieuze cirkel ontstaat. Kan er dan alleen nog gefuseerd worden als
De heer straat geeft aan
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gemeenten een artikel I 2-status hebben? Tevens vraag de heer Straat zich
af of de provincie kan helpen met perspectief opbouwen?
Mevrouw Zaal geeft aan dat de provincie deze problematiek weldegelijk
bij de minister van BZK kan neerleggen. Daarvoor zit wat haar betreft
eerst de stap om op regionaal niveau met de betreffende bestuurders om
tafel te gaan, om vervolgens ook met de gemeenteraden in gesprek te
gaan. Het moet immers van onderop. De provincie wil een rol spelen, en
zal daarom ook het initiatief nemen naar de regiogemeenten, om een
visie op de toekomstige bestuurlijke organisat¡e en positie van de regio te
laten opstellen. Om zodoende als individuele gemeenten en als regio
perspectief te krijgen voor de toekomst. Het zou mooi zijn als
gemeenteraden gezamenlijk opdrachtgever zijn van een dergelijke
verkenning, en er een onafhankelijk wetenschapper/bestuurder kan
worden gevonden om deze verkenning uit te voeren.

Vanuit het college van Landsmeer wordt beaamt dat dit een goede weg
zou zijn om te gaan bewandelen.
De heer Van Dijk en mevrouw Zaal danken iedereen voor zijn/haar
inbreng. Afgesproken wordt dat van dit overleg een verslag gemaakt
wordt, dat ter informatie zal worden verstuurd naar de raad van
Landsmeer, naar Provinciale Staten en naar de andere gemeenten in de
regio Zaanstreek-Waterland. Ter voorbereiding op het gesprek met de
raden volgt op korte termijn een uitnodiging van de provincie aan alle
gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland om op bestuurlijk niveau
over de bestuurlijke toekomst van deze regio te spreken.

2 september 2O2O
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: EWDH/Bestuurlijke Toekomst Landsmeer
: 16 juni 2020
: Verzoek tot overleg over fusie varianten en mogelijke interventie van de
Provincie m.b.t. het niet tot uitvoering kunnen komen fusiewens Landsmeer

Geachte heer Van Dijk en mevrouw Zaal,
Op 23 mei 2019 heeft de gemeenteraad van Landsmeer besloten om een bestuurlijke fusie na te
streven, in ieder geval met Waterland en zo mogelijk ook met Oostzaan en Wormerland. Wij hebben

u

hierover ook geïnformeerd. Daarna zijn met u en voormalige gedeputeerde Van der Hoek een aantal
gesprekken gevoerd om de voortgang te bespreken.
lnmiddels blijkt dat geen uitvoering kan worden gegeven aan het besluit tot een bestuurlijke fusie. Het
college van Landsmeer zou daarom graag in gesprek gaan met de Provincie. ln dit gesprek met u willen

wij graag de verschillende varianten bespreken en de visie van de Provincie hierop vernemen.
Daarnaast willen wij in dit gesprek met u (on)mogelijkheden van bijstand en eventuele interventies door
de Provincie bespreken.
ln het afgelopen jaar hebben wij met voornoemde gemeenten verkennende gesprekken gevoerd.
Oostzaan en Wormerland hebben bij de verkennende gesprekken aangegeven dat zij op ambtelijk
niveau willen samenwerken en geen bestuurlijke fusie nastreven. Oostzaan heeft daarbij wel
aangegeven graag in gesprek te willen gaan over de toekomst en Landsmeer gevraagd nog geen
onomkeerbare stappen te nemen. ln de afgelopen periode hebben de colleges van Landsmeer en
Oostzaan hierover een verkennend gesprek gevoerd. Eind juni staat een vervolg gesprek gepland.
Onlangs heeft het college van Wormerland ook aangegeven betrokken te willen worden bij deze
gesprekken. Een eerste gesprek met het college van Wormerland heeft inmiddels plaatsgevonden
De gemeente Waterland heeft haar eigen traject over de bestuurlijke toekomst van Waterland

doorlopen. De raad van Waterland heeft 27 februari jl. besloten om zelfstandig te blijven.
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Dit betekent dat geen u¡tvoering kan worden gegeven aan het besluit van de raad van Landsmeer om
een bestuurlijke fusie na te streven met Waterland, en zo mogelijk ook met Oostzaan en Wormerland
Voor Landsmeer heeft het besluit van Waterland tot zelfstandigheid mogelíjk verstrekkende gevolgen.
lmmers een fusie met deze gemeente is daarmee uítgesloten. De keuzes voor Landsmeer zijn daardoor
beperkt, ondanks dat er verkennende gesprekken worden gevoerd met de colleges van Wormerland en
Oostzaan. De raden van Wormerland en Oostzaan geven op dit moment nog aan voor zelfstandigheid te

opteren. Landsmeer staat daarmee alleen in haar wens tot een bestuurlijke fusie met groen-landelijke
gemeenten.
De noodzaak voor Landsmeer om bestuurlijk te fuseren is groot. Niet voor niets heeft de raad in mei

2019 een fusiebesluit genomen. De bestuurskracht van Landsmeer is beperkt en inmiddels blijkt ook de

financiële pos¡tie van de gemeente minder gunst¡g voor de aankomende jaren. Ambities staan onder
druk en komen niet goed tot uitvoering. Dit heeft negat¡eve gevolgen voor belangrijke ontwikkelingen
en de regionale positie van Landsmeer die van belang is voor onze inwoners, ondernemers, instellingen
en verenigingen. De druk op de ambtelijke organisatie om te voldoen de gestelde kwaliteitseisen van de

dienstverlening en de wet- en regelgeving is zeer groot.
De gemeenteraad van Landsmeer heeft zich op 11

junijl. beraden op deze situatie. Bijgaande not¡tie:

'Bestuurlijke Toekomst Landsmeer: Stand van zakcn cn variantcn BT' lag daaraan ten grondslag. ln deze
notitie worden verschillende andere theoretische fusie varianten voor Landsmeer geschetst, waaronder
een fusie met Oostzaan, Purmerend of Amsterdam. ledere variant heeft verschillende voor- en nadelen
en gevolgen voor de regio Zaanstreek-Waterland.

de meerderheid van de gemeenteraad van
fusie
nastreeft
en wel met groen-landelijke buurgemeenten. Een
Landsmeer nog steeds een bestuurlijke
mínderheid van de gemeenteraad geeft aan een andere weg in te willen slaan en een voorkeur te

Tijdens de beraadslaging is naar voren gekomen dat

hebben voor een fusie met Amsterdam of Purmerend.
Zoals eerder in deze brief aangegeven, stelt het college van Landsmeer daarom voor om in gesprek te

gaan met de Provincie over de verschillende varianten, de visie van de Provincie hierop en de

(on)mogelijkheden van bijstand en eventuele interventies door de Provincie. Over de noodzaak tot
samenwerking en fusie tussen de kleine groen-landelijke gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland

wordt immers al vele jaren gesproken.
Een afspraak voor een gesprek op korte termijn stellen wij dan ook zeer op prijs. Wij vernemen graag uw

reactie op ons verzoek tot een gesprek.
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N.B. Een kopie van de deze brief zenden wij tevens naar het college van de gemeente: Zaanstad, Waterland,

Wormerland, Oostzaan, Purmerend, Beemster en Edam-Volendam.

