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Geacht College, 
 
Naar aanleiding van onze eerder ingediende zienswijze (kenmerk AU09.09823) van d.d. 17 
november 2009 ontvangt u van ons een herziening van deze zienswijze. Tijden veranderen. 
Inmiddels is de herindeling van de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en 
Wieringermeer tot Hollands Kroon een onomkeerbaar proces. Burgemeester Marjan van Kampen 
van Wieringen heeft ons gevraagd tot welk inzicht deze realiteit bij ons leidt.   
 
Wij vinden dat een bestuurlijke indeling van de regio een afgeleide moet zijn van inhoudelijke 
ontwikkelingen en een bijdrage moet leveren aan het realiseren van de ambities van de regio. Een 
passende bestuurlijke (her)indeling is naar onze mening een bestuurlijke indeling die bijdraagt aan 
een versterking van de bestuurskracht zodat de regio in staat is de maatschappelijke opgaven, 
zoals het goed kunnen inspelen op demografische ontwikkelingen en het nemen van maatregelen 
ter voorkoming van een afname van werkgelegenheid aan te pakken. Het onderzoek van het Team 
Deetman/Mans, dat ons door het ministerie van VROM is aangeboden, geeft een advies hoe de 
regio met deze veranderende demografische ontwikkelingen moet omgaan. Onder demografische 
ontwikkelingen verstaan wij de afname van de bevolking door ontgroening, vergrijzing, afname van 
beroepsbevolking en uiteindelijk de afname van de bevolking. Ook in dit advies wordt de nadruk 
gelegd op een sterke regionale bestuurskracht die nodig is om deze demografische veranderingen 
adequaat aan te pakken en zo tot een optimale uitvoering van de regionale opgave te komen. 
Het oppakken van de regierol naar medeoverheden, zoals provincie, rijk en maatschappelijke 
partners, is een belangrijk aspect van bestuurskracht waar de bestuurlijke herindeling van de Kop 
van Noord-Holland aan moet bijdragen.  
 
In dat kader is het van belang dat de gebiedsontwikkeling kop van Noord-Holland, die alle 
noordelijke gemeenten in de Kop raakt, krachtig wordt opgepakt met een zo klein mogelijk aantal 
gemeenten. Bestuurskrachtige gemeenten zijn daarvoor noodzakelijk. Gemeenten die snel 
besluiten kunnen nemen en een sterke partner zijn voor zowel bestuurlijke als maatschappelijke 
partijen. Voor de beoogde nieuwe gemeente die volgens het herindelingsontwerp ontstaat, moet 
deze kwaliteit gewaarborgd worden.  
 
Gezien de omvangrijke regionale opgave waar we als regio Kop van Noord-Holland voor staan, 
stellen wij een intensieve samenwerking met de regio voor waarin Den Helder de regierol wil 
vervullen. Wij stellen het op prijs de invulling van deze rol nader te bespreken met gedeputeerde 
staten van Noord-Holland en de regio waarbij wij van de provincie wel verwachten dat zij ons 
faciliteert bij de invulling van deze regierol. Daarnaast vragen wij aan u als regiogemeenten om 
deze centrale regierol die de gemeente Den Helder gaat vervullen, te erkennen en te 
ondersteunen. Ons voorstel is om op korte termijn met de regiogemeenten in gesprek te gaan over 
hoe we deze (noodzakelijke) bestuurlijke samenwerking verder kunnen vormgeven en wat onze 
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wederzijdse verwachtingen zijn. Van belang is ook de rol die de twee beoogde nieuwe gemeenten 
hebben. Ondanks dat de samen te voegen gemeenten veel tijd en energie nodig zullen hebben om 
intern het fusieproces goed af te ronden, moeten zij tegelijkertijd hun bijdrage leveren aan de 
gezamenlijke opgaven waar de regio voor staat en zo snel mogelijk de bestuurskracht tonen die 
beoogd wordt met de herindelingen. 
 
Nu zullen we samen het rapport van de commissie Deetman/Mans ter hand moeten nemen. Wij 
hopen op verregaande en intensieve samenwerking met u in uw nieuwe verband Hollands Kroon 
en wensen u succes bij het vele werk dat de komende tijd verzet moet worden. 
 
 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Den Helder, 

 

burgemeester 
Koen Schuiling 

 

secretaris 
H. Raasing 

 


