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1. Introductie
Op 20 december 2018 heeft de gemeenteraad van Landsmeer besloten om een
participatieproces uit te voeren om inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke
organisaties van Landsmeer te betrekken bij en te informeren over die aspecten van het
voorgenomen raadsbesluit over de bestuurlijke toekomst van Landsmeer waar zij nog niet eerder
expliciet van in kennis zijn gesteld, te weten:

•

dat de raad een bestuurlijke fusie wenst,

•

dat de gemeenten Waterland en Edam-Volendam de gewenste
partnergemeenten zijn,

•

waarom de gemeenten Wormerland en Oostzaan in dit perspectief geen
partner zijn.

Tijdens diezelfde vergadering besloot de raad dat de communicatie en participatie plaats zouden
moeten vinden in het eerste kwartaal van 2019 en de evaluatie hiervan tijdens de laatste
raadsvergadering van maart. College en gemeenteraad willen graag weten of de inwoners
voldoende geïnformeerd zijn over het voornemen van de gemeente Landsmeer om een
bestuurlijke fusie aan te willen gaan met de twee gemeenten Waterland en Edam-Volendam. Ook
wilden college en raad weten welke ideeën, aandachtspunten en overwegingen inwoners mee
willen geven bij de besluitvorming over deze bestuurlijke fusie.

Daarom is besloten om alle circa 9.000 inwoners van 18 jaar en ouder ná de laatste bijeenkomst
op woensdag 27 februari een peilingkaart te sturen, voorzien van ieders naam en adres. Post NL
heeft deze kaarten bezorgd. Degenen die de kaart wilden invullen en terugsturen, konden hierbij
gebruik maken van het gratis antwoordnummer dat op de kaart stond. Besloten werd dat de raad
afzender was van de kaart. In verband met de trage postlevering en het daarmee samenhangende
korte tijdsbestek is besloten de teruggestuurde kaarten die tot en met 12 maart binnen kwamen
bij de gemeenteraad op te nemen in deze analyse.

De vragen
De peilingkaart bestond uit een viertal vragen. In verband met privacy-gevoeligheid is de laatste
vraag waarbij naar het e-mailadres, telefoonnummer en bereikbaarheid van de respondent werd
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opgevraagd niet in de analyse opgenomen. De antwoorden op de eerste drie vragen zijn verwerkt
in een bestand dat als bijlage aan deze analyse is toegevoegd.

(Vraag 1)
Bent u voldoende geïnformeerd over het voornemen van de gemeente Landsmeer om een
bestuurlijke fusie aan te willen gaan met de twee gemeenten Waterland en Edam-Volendam?
JA
NEE

(Vraag 2)
Wat wilt u de raad aan ideeën, aandachtspunten, overwegingen meegeven bij de besluitvorming
over deze bestuurlijke fusie?

(Vraag 3)
Waarover wilt u graag aanvullende informatie van de raad?

Aantal respondenten
In totaal zijn er 9.000 peilingkaarten door de gemeente Landsmeer verstuurd en 732 weer
ontvangen. Dit resulteert in een respons van 8,1%.

Dit geringe aantal is een punt van aandacht binnen deze analyse. Om een nauwkeurige schatting
van de opvattingen van alle 9.000 inwoners van Landsmeer te maken, is een respons van 25% of
meer wenselijk. In het geval van een referendum is het noodzakelijk dat de opkomst 30% of hoger
is om het referendum geldig te verklaren. De lage respons op deze peilingkaarten is om deze
reden van groot belang om rekening mee te houden.
Om een peiling representatief te noemen, moet de groep respondenten niet alleen groot genoeg
zijn ten opzichte van de totale populatie, maar ook een realistische representatie zijn van de - in
dit geval - bevolkingssamenstelling van Landsmeer. Op deze manier komt de zogenaamde
steekproef overeen met de opbouw van de totale populatie. Dit betekent dat er gegevens zoals
sekse, leeftijd, inkomensgroep, opleidingsniveau en beroep of werkzaamheid verzameld moeten
worden. In deze peiling zijn deze gegevens niet verzameld en daarmee de systematische
verschillen tussen de deelnemers en niet-deelnemers aan deze peiling niet in kaart gebracht. In
andere woorden kan er met deze analyse niets over de representativiteit gezegd worden.
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Bijlagen
Bij deze analyse horen, naast de informatiefolder en een voorbeeld van de peilingkaart, ook een
tabel waarbij alle peilingkaarten zijn verwerkt. In deze tabel zijn de antwoorden op de drie vragen
verwerkt. Ook zijn de categorieën zoals die in hoofdstuk 7 besproken worden in deze tabel
opgenomen waarbij er per respondent hokjes zijn aangekruist.
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3. Doel van deze analyse
Het doel van deze analyse is een zo objectief mogelijk beeld geven van de mate waarin de
inwoners van de gemeente Landsmeer voldoende zijn geïnformeerd over de voorgenomen
bestuurlijke fusie van Landsmeer, Waterland en Edam-Volendam. Daarnaast beoogt de analyse
een zo objectief mogelijk beeld te geven van de meningen, adviezen, ideeën, zorgen en vragen
van de burgers met betrekking tot deze fusie. Derhalve zijn de bijgevoegde citaten een
ondersteuning van de algemene bevindingen die representatief is aan de ingezonden
peilingkaarten.

7

4. Percentages
Percentage respondenten ten opzichte van het totaal aantal verstuurde kaarten: 8,1%.

Percentage respondenten inwoners dorpskern Landsmeer ten opzichte van het totaal aantal
ingezonden kaarten: 87,4% (640 kaarten).

Percentage respondenten inwoners dorpskern Den Ilp ten opzichte van het totaal aantal
ingezonden kaarten: 6,9% (50 kaarten).

Percentage respondenten inwoners dorpskern Purmerland ten opzichte van het totaal aantal
ingezonden kaarten: 3,0% (22 kaarten).

Percentage respondenten die de kaart anoniem indienden ten opzichte van het totaal aantal
ingezonden kaarten: 2,7% (20 kaarten).

Opmerkelijkheden
Bij de kaarten die door inwoners van Purmerland werden ingezonden, was het opvallend dat velen
van hen aangaven een andere fusie voor zich te zien. Deze optie werd nagenoeg niet door andere
inwoners van de gemeente Landsmeer ingezonden. Inwoners van Purmerland willen volgens deze
peiling over het algemeen loskomen van de gemeente Landsmeer en fuseren met de gemeente
Purmerend. De reden hiervoor was voornamelijk dat Purmerland geografisch gezien zeer dichtbij
Purmerend ligt en dat vele dagelijkse activiteiten zoals werk, sport en verenigingen ook
plaatsvinden in Purmerend. Gevoelsmatig liggen Landsmeer, Waterland, Edam-Volendam, maar
ook een gemeente als Oostzaan-Wormerland en Amsterdam te ver weg.

“Graag fuseren!! Purmerland —> Purmerend. Den Ilp-Landsmeer —> Amsterdam.”
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5. Wel of niet voldoende geïnformeerd?
De eerste vraag op de peilingkaart luidde:

“Bent u voldoende geïnformeerd over het voornemen van de gemeente Landsmeer om een
bestuurlijke fusie aan te willen gaan met de twee gemeenten Waterland en Edam-Volendam?”

Deze vraag kon worden beantwoord met “JA” of “NEE” door een hokje aan te vinken. Uit de
ingezonden peilingkaarten is gebleken dat men ook wel eens beide hokjes aankruiste (in deze
analyse aangegeven met “JA/NEE”) of geen enkel hokje aankruiste (in deze analyse aangegeven
met “-“). Ook kwam het veel voor dat respondenten extra informatie opschreven bij deze gesloten
vraag. Hieruit blijkt dat men het nodig achtte een motivatie of kritische noot aan deze vraag toe te
voegen.

Uitkomsten
Percentage “JA” ten opzichte van het totaal: 34,0% (249 kaarten).
Percentage “NEE” ten opzichte van het totaal: 60,5% (443 kaarten).
Percentage “JA/NEE” ten opzichte van het totaal: 1,5% (11 kaarten).
Percentage “-“ ten opzichte van het totaal: 4,0% (29 kaarten).

Belangrijke thema’s
De motivatie of kritische noot bij deze antwoorden zijn over het algemeen onder te brengen bij
een aantal thema’s of categorieën. Zo wordt er vaak aangegeven dat de verschafte informatie
eenzijdig, suggestief en onvolledig is.

Conclusie
Uit deze cijfers kan geconcludeerd worden dat ongeveer tweederde van de inwoners van
Landsmeer van mening is niet voldoende geïnformeerd te zijn. De informatieavonden zijn als
promotieavond voor het voorgestelde plan ervaren terwijl de burgers liever een inspraakavond
hadden gezien. Hierdoor ontstond ook verwarring of het besluit voor de bestuurlijke fusie van
Landsmeer, Waterland en Edam-Volendam al is genomen of nog ter discussie staat.
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“De infoavond was een promoavond over de door de raad gewilde fusie met Volendam, Edam en
Waterland. Er werd niet geluisterd naar andere standpunten.”

“Eenzijdige, misleidende, onvolledige voorlichting. Uitslag referendum genegeerd. Meer informatie
over alternatieven. Ambtelijke samenwerking met Wormerland en Oostzaan.“

“En blijkbaar ook niet volledig en juist. Als u burgers informeert doe dat dan niet of met 'dit is
beter' maar vergelijk en onderbouw desnoods een mini swot analyse. Ik heb geen idee waar
keuzes op gestoeld zijn en kan ze ook niet bedenken. Dan lijken keuzes dus al snel fout.”

“Houd rekening met de verschillen tussen mensen & hun wijze van communiceren: zorg bijv. ook
voor persoonlijke aanspreekpunten binnen de gemeente (dus niet alles via internet of telefoon!).“

“Geef aan wie er over wat beslist / mag beslissen (B&W, gemeenteraad, (deel van de) bevolking
d.m.v. een of twee referenda).
1. Laat zien wat alle mogelijkheden zijn:
A. Landsmeer opsplitsen. Geef de inwoners van Purmerland, Den Ilp en de kern van
Landsmeer de mogelijkheid om hun eigen weg te gaan en zich aan te sluiten bij wie ze zelf
willen.
B (Het resterende deel van ) Landsmeer kan dan samengaan met: Amsterdam, OostzaanKrommenie, Waterland-Volendam.
2. Ga in gesprek met alle potentiële fusiepartners. Laat alle wederzijdse wensen en
(on)mogelijkheden door deskundigen inventariseren. Sluit geen kandidaten bij voorbaat uit.
Zet alle eventuele voor- en nadelen tegenover elkaar. Presenteer dit eerlijk en overzichtelijk
aan de bevolking.
3. Keuze maken: Geef aan wie er over wat beslist / mag beslissen (B&W, gemeente raad, (deel
van de ) bevolking d.m.v. een of twee referenda). Kunnen de verschillende kernen zelf
beslissen wat er met hen gebeurt? Maak de keuze in meerdere rondes: eerst kiezen tussen
alle kandidaten, daarna tussen de twee hoogst scorende. Mijn idee (maar dat terzijde):
(Landsmeer c.q.) de Landsmeerders zijn voor een groot (grootste?) deel direct of indirect
afkomstig uit Amsterdam en zijn al voor het grootste deel sociaal, economisch en cultureel
gericht op Amsterdam. Roei niet tegen de stroom in, maar zoek aansluiting bij Amsterdam.”
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“We zijn slecht geïnformeerd. … Zet alle mogelijkheden onder elkaar. zet alle beoordelingscriteria
onder elkaar. Geef de scores weer. Laat ook zien wat het financieel betekent. VOORKEUR
AMSTERDAM. Graag meenemen in het gevraagde overzicht.”

“Ik ben geïnformeerd alleen over mogelijke fusie Waterland/Edam,-Volendam niet over de andere
opties. Raar als beslissing nog moet worden genomen. Je mag er vanuit gaan dat je onpartijdig
de juiste info van gemeente mag ontvangen, niet alleen over de keuze optie die zij zelf prefereren.“

“Beter inzichtelijk maken wat de financiële voor- & nadelen van de fusie voor de burger v/d
gemeente Landsmeer inhouden. Staat de gemeente waarmee Landsmeer wil fuseren er financieel
zwak/sterk voor en welke cijfers zijn hierover bekend? Wat de standpunten zijn van de andere
gemeenten en updates hierover.”

“Tijdens informatieavond ben ik matig en zeer eenzijdig geïnformeerd. Het was meer propaganda
voor fusie Edam-Volendam. Luister naar de inwoners die geen fusie willen met Edam-Volendam
maar meer richting Oostzaan of Amsterdam. Hou een referendum met een duidelijke keuze.”

“… Vreemd hoe Landsmeer alles uit handen laat glippen. Zorg voor goed ambtelijk apparaat en
hou bestuur in Landsmeer. Dichtbij de bevolking! Ga echt besturen.”
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6. Wel of niet voor deze fusie?
Ondanks dat deze vraag geen onderdeel van de peilingkaart was, bleken zeer veel antwoorden
van de respondenten op de tweede vraag van de kaart vooral een antwoord op de vraag “Bent u
voor of tegen deze bestuurlijke fusie van Landsmeer, Waterland en Edam-Volendam?”. Het is
daarom noodzakelijk deze vraag en antwoorden mee te nemen in deze analyse.

Het aantal respondenten dat expliciet aangaf voor deze bestuurlijke fusie te zijn ten opzichte van
het totaal aantal respondenten is 2,8% (21 kaarten).

Het aantal respondenten dat aangaf niet voor, maar ook niet tegen deze bestuurlijke fusie te zijn
omdat zij er niet genoeg van af weten ten opzichte van het totaal aantal respondenten is 0,6% (4
kaarten).

Het aantal respondenten dat aangaf tegen deze bestuurlijke fusie te zijn ten opzichte van het
totaal aantal respondenten is 96,6% (707 kaarten).

Redenen
Omdat vrijwel geen enkele voorstander een reden of extra motivatie gaf ter ondersteuning van het
antwoord, gaat deze analyse verder in op de redenen die door de tegenstanders van deze fusie
zijn gegeven.

Redenen tegen deze bestuurlijke fusie van Landsmeer, Waterland en Edam-Volendam zijn
ondergebracht bij een aantal thema’s of categorieën. Het volgende hoofdstuk behandelt deze
thema’s per stuk en geeft ze meer specifieke inhoud met een aantal antwoorden van de
peilingkaarten.

Grofweg worden de thema’s in twee delen opgedeeld. Enerzijds spreken de respondenten steeds
een voorkeur uit voor bepaalde gemeenten om wel of juist niet mee te fuseren. Anderzijds zijn er
andere thema’s die van groot belang worden geacht bij dit proces van fuseren, namelijk: extra
informatie nodig, ondoorzichtig en ondemocratisch besluit, referendum nodig, ambtelijke in plaats
van bestuurlijke fusie, financiële overwegingen, zorgen over gemeentelijke voorzieningen en uitstel
van het besluit.
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7. Redenen tegen deze fusie
Verschillende gemeenten als optie
Verschillende gemeenten worden door de respondenten als mogelijke fusiepartner genoemd. Ook
wordt er specifiek vermeld welke gemeenten zeer onwenselijk worden beschouwd als
fusiepartner. De optie om een zelfstandige gemeente te blijven is ook in deze analyse opgenomen.

Het is belangrijk hier op te merken dat de onderstaande percentages de groep respondenten
weergeven die deze thema’s letterlijk in hun antwoorden benoemden. De percentages geven
derhalve niet weer dat overige respondenten het niet eens zijn met, of zich niet kunnen vinden in,
deze thema’s/onderwerpen.

Samen met Oostzaan-Wormerland: 27,7% (203 kaarten) ten opzichte van het totaal aantal
respondenten.
Vanwege de reden dat deze gemeente dichterbij Landsmeer ligt en dit de keuze van de inwoners
was na aanleiding van een enquête uit 2015. In deze peiling kwam naar voren dat veruit de
meeste inwoners van Landsmeer graag een ambtelijke samenwerking met Oostzaan-Wormerland
zien omdat dit een gelijkwaardige of soortgelijke en financieel gezonde gemeente is waarmee
het Twiske al wordt gedeeld.

“De informatie ging en gaat thans uitsluitend nog over best. fusie met Waterland en EdamVolendam. Er is onvoldoende gecommuniceerd en vervolg gegeven aan uitvoering v/h besluit van
de gemeenteraad van 17/12/2015 tot ambtelijke samenwerking met Wormerland en Oostzaan.
Een door 2/3 v/d bevolking uitgesproken voorkeur. Het raadsbesluit van nov. 2017 hield dus ook
geen rekening met deze voorkeur. Conclusie derhalve: geen bestuurlijke fusie, maar ambtelijke
samenwerking met Waterland en Oostzaan.”

Samen met Waterland: 5,6% (41 kaarten) ten opzichte van het totaal aantal respondenten.
Vanwege de reden dat deze gemeente, net als Oostzaan-Wormerland dichtbij Landsmeer ligt en
daarom een logische optie is.
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NIET samen met Waterland: 5,4% (40 kaarten) ten opzichte van het totaal aantal
respondenten.
Deze respondenten zijn expliciet tegen een fusie met Waterland vanwege de reden dat deze
gemeente in een slechte financiële situatie zou verkeren.

“Neem ambtelijke samenwerking in overweging. Oostzaan is financieel gezond. Lijnen kort. Tegen
fusie: gemeente Waterland financieel ongezond, zijn zelfs niet in staat een gemeentewerf open te
houden.”

Samen met Amsterdam: 27,5% (201 kaarten) ten opzichte van het totaal aantal
respondenten.
Vanwege de reden dat veel inwoners van Landsmeer gericht zijn op Amsterdam vanwege hun
werk, een opleiding, cultuur, sport, winkelen en uitgaan. Ook de goede openbaar vervoer
verbinding is belangrijk. Andere redenen zijn dat belastingen van de Landsmeerder al onder deze
stad vallen, Amsterdam ook graag een groene buﬀer wil realiseren ten noorden van de stad en
deze plannen dus samenvallen met de groen-landelijke motivatie van de gemeente Landsmeer in
het proces van fuseren, en Amsterdam veel geld zou hebben om Landsmeer te onderhouden.

“… Zoek het “doemscenario" A'dam uit. Dit geeft kostenverlaging. Kijk hierbij naar landelijk Noord
(Holysloot, Zunderdorp, enz). … Landelijk Noord is niet volgebouwd en heeft ook een groot
verenigingsleven! Amsterdam is dichtbij en de anderen gemeenten ver weg. Ik kies voor
Amsterdam.”

“Aub geen fusie met Waterland en Edam-Volendam. Verbinding met Edam-Volendam is
rampzalig. Fuseren met Amsterdam ligt veel meer voor de hand: iedereen werkt er, gaat er
winkelen en gaat er uit. OV-verbinding met "stadsdeelkantoor" Noord is uitstekend!”

“Liever geen bestuurlijke fusie maar ambtelijke fusie, en liever met Amsterdam, die willen ook een
groene buﬀer, en doen nu al de gemeentebelasting voor Landsmeer.”
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NIET samen met Amsterdam: 3,7% (27 kaarten)ten opzichte van het totaal aantal
respondenten.
Vanwege de reden dat Amsterdam (de bewoonbare stad) zou willen uitbreiden waardoor
Landsmeer wegvalt.

“Indien samengaan met Amsterdam afvoerputje Amsterdam (zie nomaden kadoelen), groei
Amsterdam waar enz. enz.”

NIET samen met Edam-Volendam: 25,8% (189 kaarten) ten opzichte van het totaal aantal
respondenten.
Vanwege de reden dat deze gemeente ver van Landsmeer ligt. Onder andere is er vrees voor de
slechte openbaar vervoer verbinding en daarmee dus langere reistijden voor burgerzaken zoals
het ophalen van een paspoort of rijbewijs. Ook wordt het Noordhollands Kanaal als belangrijke
barrière ervaren. Daarnaast beschouwt men de (politieke) cultuur van de stad Volendam als te
verschillend van Landsmeer; men ‘heeft niets met Volendam en de Volendammers’.

“Ik voel mij meer betrokken met de gemeenten rondom het Twiske. Bovendien heeft Volendam
een hele andere politieke voorkeur dan Landsmeer.”

“Heroverweging van aansluiting bij Amsterdam. Zie bij voorgenomen besluit problemen
(afstanden/kanaal als barrière/politieke situatie (partijen, PVV)).”

Zelfstandig gemeente Landsmeer blijven: 6,7% (49 kaarten) ten opzichte van het totaal
aantal respondenten.
Deze respondenten gaven expliciet aan zelfstandig te willen blijven vanwege de reden dat de
gemeente Landsmeer financieel gezond zou zijn, de burgerzaken nu goed worden geregeld en er
geen noodzaak is om te fuseren.

“Maak een duidelijke folder. Inspraakavonden zijn wellicht niet zo populair. Verder is nu heel erg in
het nieuws dat een fusie niet zoveel oplevert... Verder vraag ik me sterk af wat ik met een andere
gemeente moet. Dan was ik daar wel gaan wonen. Hou de identiteit van Landsmeer vast.”
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Andere belangrijke redenen
Naast verschillende gemeenten als mogelijke fusiepartner geven de respondenten ook expliciet
andere belangrijke redenen aan die als advies, idee, aandachtspunt en overweging voor de
gemeenteraad Landsmeer dienen. De antwoorden die de respondenten hier, verdeeld over vraag
twee en vraag drie op de peilingkaart gaven, zijn in deze analyse bij een zevental thema’s
ondergebracht.

Het is belangrijk hier op te merken dat de onderstaande percentages de groep respondenten
weergeven die deze thema’s letterlijk in hun antwoorden benoemden. De percentages geven
derhalve niet weer dat overige respondenten het niet eens zijn met, of zich niet kunnen vinden in,
deze thema’s/onderwerpen.

Meer redenen, criteria, uitleg en informatie nodig: 23,2% (170 kaarten) en opzichte van het
totaal aantal respondenten.
Respondenten geven expliciet aan dat er nog veel informatie mist om tot een goed besluit te
kunnen komen of deze bestuurlijke fusie wenselijk is. Het is vaak onduidelijk welke criteria de raad
heeft gehanteerd om tot dit besluit of voornemen te komen. Ook vragen veel respondenten naar
een duidelijk overzicht van alle voor- en nadelen van deze fusie en mogelijke andere fusies of
zelfstandig blijven.

“Wat zijn de criteria voor een fusie van onze gemeenten (een mini-provincie?) geld, inwoners,
oppervlakten, bedrijven, werkgelegenheid, natuur, voorzieningen, verdere privatisering.”

“Waarom pakt fusie voordeliger uit dan samenwerking? Cijfers ontbreken. Goed onderzoek
gedaan? Geef de bewoners een betere beargumentatie van de keuzes. Laat doorrekeningen zien
waarom een fusie voordeliger uitpakt dan een samenwerking. Toon cijfers. Laat zien dat er keuzes
tussen gemeenten gemaakt zijn op basis van feiten ipv. gevoel. Een groene buﬀer die zou
verdwijnen is een gevoel en geen feitelijk voornemen.”
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Te weinig inspraak mogelijk, ondoorzichtig en ondemocratisch besluit: 15,4% (113 kaarten)
ten opzichte van het totaal aantal respondenten.
Respondenten geven expliciet aan dat het besluit of voornemen tot deze bestuurlijke fusie
onvoldoende in samenspraak met de burger is genomen. De raad is vaag, onduidelijk en
ondoorzichtig geweest in het verstrekken van neutrale en objectieve informatie waardoor veel
inwoners van Landsmeer het gevoel hebben dat zij niet bij dit besluit zijn betrokken terwijl dit wel
het geval zou moeten zijn. Een bijkomend eﬀect van deze ondoorzichtigheid is dat respondenten
zich afvragen of deze bestuurlijke fusie nu een voornemen of een reeds genomen besluit van de
gemeente Landsmeer is. Veel inwoners hebben niet het gevoel dat zij zelf nog inspraak hebben en
tegen de voorgenomen fusie kunnen stemmen. Zie hiervoor ook het hoofdstuk “Grootste
onduidelijkheden en vragen van de burger”.

“Hoe gaat de raad om met de gegeven overwegingen, suggesties enz? Hoe kunnen wij als
burgers er nu nog op vertrouwen dat er naar onze stem geluisterd wordt als de resultaten van de
enquete er kennelijk niet toe doen?”

“Ik wil de raad meegeven dat het lijkt alsof zij ook maar doet wat de hoge heren en dames haar
opdragen. Dat ze moeten toegeven dat het hele traject al gelopen is en dat er gewoon geen
andere oplossing is dan die er nu ligt. De hele raad doet gewoon wat vanaf hogerhand wordt
opgedragen en lijkt zich niet te realiseren wat het met de inwoners doet. De meeste inwoners
willen een ambtelijke fusie met Oostzaan en Wormerland, okay desnoods met Amsterdam, maar
echt niet met het verre Edam/Volendam. Maar dat is blijkbaar niet meer terug te draaien.”

Er is een referendum nodig: 5,7% (42 kaarten) ten opzichte van het totaal aantal
respondenten.
Respondenten geven expliciet aan dat er een referendum nodig is om de burger de kans te geven
zich uit te spreken over de wens of Landsmeer een bestuurlijke fusie met Waterland en EdamVolendam moet aangaan.

“Bestuurlijke fusie met Waterland etc is nooit onderwerp geweest in referendum gezien belang
ben ik voor tweede referendum met uitgebreide vraagstelling: ambtelijke <—> bestuurlijke fusie,
A'dam <—> Oostzaan <—> Waterland.”
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“Wij passen niet bij / vormen geen goede combi met Volendam etc. Een combi met het nabije
Oostzaan is logisch en alle moeite van het nastreven waard! Hou een referendum om de wensen
echt te peilen. Alle plussen en minnen van alle mogelijke combi's op een rijtje.”

Ambtelijke fusie/samenwerking in plaats van een bestuurlijke fusie: 17,0% (124 kaarten) ten
opzichte van het totaal aantal respondenten.
Respondenten geven expliciet aan dat zij veel twijfels hebben bij het voornemen een bestuurlijke
fusie aan te gaan met Waterland en Edam-Volendam. Zo is er vaak wel begrip voor de fusie, maar
willen de inwoners van Landsmeer dat er een vorm van zelfstandigheid en eigen identiteit
bewaard blijft. Bovendien willen veel burgers wel samen met Oostzaan-Wormerland en weten zij
dat dit alleen binnen een ambtelijke samenwerking/fusie kan. Ook noemen een aantal bewoners
de optie om eerst ambtelijk te fuseren en na enkele jaren bestuurlijk.

“In al uw PR mis ik de voor- en tegenstelling omtrent ambtelijke fusie / bestuurlijke fusie. Positief
Landsmeer intimideert met PR. Het wordt voor mij steeds onduidelijker. Wat stelt de raad daar
tegenover?”

“Onduidelijk waarom ambtelijke fusie (is sterk genoeg volgens onderzoek) niet bruikbaar zou zijn;
huidige informatie is erg eenzijdig gericht op bestuurlijke fusie. Op basis van welke criteria wordt
een keuze gemaakt?”

Financiële overwegingen om niet te fuseren: 7,5% (55 kaarten) ten opzichte van het totaal
aantal respondenten.
Respondenten geven expliciet aan dat er financiële overwegingen zijn om niet te fuseren. Zo blijkt
uit een recente publicatie dat het fuseren van gemeenten veelal geen financiële voordelen
opleveren, maar daarentegen veelal geld kost. De inwoners van Landsmeer vermoeden dat dit
voornemen om bestuurlijk te fuseren de gemeente uiteindelijk veel geld kost en dat deze kosten
voor de rekening van de burger komen.

“Lees de Telegraaf van 1.3.2019 Fusie winst nihil. Gemeentelijke herindeling zorgt niet voor lagere
lokale lasten!”

“Kan de raad een financieel plaatje voorrekenen over de fusie waaruit de voordelen voor
Landsmeer en haar burgers naar voren komt. Laat het maar plaatsen in Het Compas.”
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Zorgen over de (gemeentelijke) voorzieningen in Landsmeer: 10,9% (80 kaarten) ten
opzichte van het totaal aantal respondenten.
Respondenten geven expliciet aan dat zij vragen hebben omtrent verschillende voorzieningen in
Landsmeer. Zo vragen zij zich af of het gemeentehuis en servicepunt in Landsmeer blijft, er
(betaalbare) woningen komen, de belastingen niet zullen verhogen en er genoeg
zorgvoorzieningen in de buurt blijven. Een aantal respondenten geeft aan dat deze voorzieningen
een voorwaarde zijn voor Landsmeer en haar de toekomstige fusie.

“Heel belangrijk natuur (en ruimte) te behouden, bijv. Het Twiske. Natuur boven recreatie en
feesten. Woningbouw voor jongeren en ouderen, betaalbaar!!”

Uitstel van het besluit nodig: 1,0% (7 kaarten) ten opzichte van het totaal respondenten.
Respondenten geven expliciet aan dat zij uitstel van het besluit nodig achten omdat de beslissing
nu overhaast lijkt te worden genomen. Ook geeft een aantal respondenten aan het besluit te willen
uitstellen omdat de gemeente Oostzaan-Wormerland nu evalueert over de ambtelijke
samenwerking die mogelijkerwijs opties geven om in de nabije toekomst een samenwerking aan
te gaan met gemeente Landsmeer.
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8. Grootste onduidelijkheden en vragen van de inwoner
De derde vraag op de peilingkaart bood de inwoners van Landsmeer de gelegenheid aan te geven
waarover zij nog aanvullende informatie betreﬀende deze fusie van de raad wensten te krijgen.
Om een duidelijk beeld te krijgen van de te wensen informatie zijn de antwoorden opnieuw
gecategoriseerd aan de hand van een aantal belangrijke thema’s. Voor de raad is het van belang
deze thema’s van concrete inhoud te voorzien en te communiceren met de inwoners van
Landsmeer.

1. Overzicht van alle mogelijkheden met betrekking tot een fusie: welke gemeente is een optie,
welke gemeente niet (en waarom niet) en wat zijn alle voor- en nadelen van iedere fusie-optie.

2. Alle voor- en nadelen van fuseren, zowel ambtelijk als bestuurlijk.

3. Zorgen over de identiteit van Landsmeer: wat gebeurt er met de beslissingskracht, de afstand
tussen de burger en het bestuur en de zelfstandigheid van de gemeente?

4. Wat is er gebeurd met de uitslag van de enquête uit 2015 waaruit bleek dat de inwoners van
Landsmeer graag een ambtelijke fusie met Oostzaan-Wormerland zien?

5. Het is op het moment onduidelijk of er nog sprake is van een voornemen om te fuseren of dat
het besluit al door de gemeente Landsmeer is genomen. Is er nog inspraak (van de burger)
mogelijk?

6. Het is op het moment onduidelijk of de gemeenten Edam-Volendam en Waterland ook willen
fuseren met Landsmeer.

7. Willen andere omliggende gemeenten zoals Oostzaan-Wormerland of Amsterdam fuseren met
Landsmeer en waarom wel/niet?
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9. Opvallende uitspraken
Om een zo juist mogelijk beeld te geven van de antwoorden op de peilingkaarten geeft dit
hoofdstuk aandacht aan een aantal opvallende uitspraken die extra verdieping aan de
overwegingen van de raad mee kunnen geven.

“Probeer objectief te blijven en concreet. Wat zijn concreet & precies de voordelen/nadelen van
elke beslissing? Bij WEV gaan, bij A'dam gaan, op onszelf blijven? Wat doet het met de
huizenprijzen? Wat betekent het voor de WMO? Werk & inkomen? Wat merkt de burger in zaken
waar ze voor naar de gemeente moeten? Wat betekent dat zo precies mogelijk aan gevolgen?”

“Infoavond Den Ilp bezocht. Geen enkele informatie over gevolgde procedure tot nu toe verstrekt.
Slecht ervaren. Met Waterland/Edam-Volendam geen economische of maatschappelijke binding.
Heeft op termijn geen toekomst. Beter kan worden gekozen voor Purmerend met logische lijnen
naar omliggende gemeenten Beemster, Jisp(wijdew), Edam-Volendam, Waterland en Landsmeer.
Oostz en Wormerland (dls) > Zaanstad.”

“Landsmeer samen met Waterland en Edam-Volendam geeft Landsmeer een (getalsmatig) te
ondergeschikte rol. Dus: of samenwerken met Oostzaan en Wormerland (3 redelijk gelijkwaardige
partners), OF, naar een groter geheel van 5 gemeentes. Dat is beter gebalanceerd. Waarom niet
eerst ambtelijk fuseren en, als dat door burgers gesteund wordt, later evt. bestuurlijke fusie.
Waarom al in maart een besluit nemen? Blijf praten met de andere 4 gemeentes totdat 'iedereen'
in juli een keuze gemaakt moet hebben.
Onduidelijk waarom ambtelijke fusie (is sterk genoeg volgens onderzoek) niet bruikbaar zou zijn;
huidige informatie is erg eenzijdig gericht op bestuurlijke fusie. Op basis van welke criteria wordt
een keuze gemaakt?”

“1) meer duidelijkheid over noodzaak fusie. 2) meer duidelijkheid waarom L’meer wil fuseren met,
qua aard en karakter, andersoortige gemeente Edam-Volendam. 3) meer duidelijkheid over wens
bevolking Waterland en Edam-Volendam om te willen fuseren met L’meer. 4) meer duidelijkheid
over personele gevolgen.”
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“Zorg bij de fusie voor een innovatieve reorganisatie, omgevingsgericht, weinig management. Kijk
naar Hollandskroon, goed voorbeeld van fusie.”

“De voorlichting is niet afgestemd op jongeren. Misschien kunnen jullie social media inzetten om
ons te bereiken. Ik wist namelijk niet dat er een voorlichting was.”

“Wel voldoende geïnformeerd over het voornemen tot een fusie maar niet genoeg over de
inhoudelijke motivatie voor enerzijds het afwijken van de keuze van de inwoners van Landsmeer in
2015 en anderzijds de voordelen van een fusie boven een samenwerking. De impact die dit zal
hebben (bijv.financieel of politiek) is onvoldoende behandeld. … Allereerst wil ik mijn waardering
uitspreken over uw inzet als raad in dit ingewikkelde en emotionele proces. Ik weet als geen ander
hoe "ondankbaar" uw werk als raadslid kan zijn. Ik hoop dat mijn reactie duidelijk maakt dat er
ook inwoners zijn in Landsmeer die dankbaar zijn voor uw tomeloze inzet. Ik vond het filmpje op
de informatiebijeenkomst bijvoorbeeld wel erg verhelderend, met als kritische noot dat ik ook
graag een soortgelijk filmpje had willen zien over een ambtelijke samenwerking, en waar dan de
verschillen in zitten. Na mijn bezoek aan de informatieavond op woensdag 27 februari jl. heb ik
een aantal bevindingen: Landsmeerders kunnen vrij respectloos zijn, tot op het punt dat ik mij
plaatsvervangende schaamte; Microfoons werken altijd, behalve wanneer ze het echt moeten
doen; Veel van de emotie in de zaal leek in het feit te zitten dat er geen tot zeer weinig rekening is
gehouden met de uitgesproken wens/voorkeur van de inwoner, namelijk de optie tot ambtelijke
samenwerking. Ook is er niet ingegaan in de voor- en nadelen van het (helaas niet gedeelde)
advies. Hierdoor kon ook ik niet het gevoel onderdrukken van: als je mijn (onze) mening vraagt,
dan moet je er ook iets inhoudelijks mee doen, of op zijn minst inhoudelijk en gemotiveerd
aangeven waarom iets wel of niet. Wanneer er eind vorig jaar berichtgeving vanuit de raad zou zijn
geweest over het adviesrapport en de inhoudelijke redenen waarom u als raad de optie van
samenwerking ipv fusie terzijde heeft geschoven, dan zou er op zijn minst meer draagvlak zijn
geweest. Ik weet niet goed waarom, maar ook ik kreeg die avond het idee alsof de raad om de
hete brei aan het dansen was. Waarom niet aangeven wat de voor- en nadelen zijn van een fusie
boven een samenwerking? Dit werd nu minimaal aangestipt, waarbij het woord maatwerk viel bij
de fusie, en ik uit ervaring weet dat bij een fusie er juist minder maatwerk is, omdat er 1 beleidslijn
komt te liggen, zonder mogelijkheid tot lokale details en voorkeuren. Vanuit mijn functie als
Controller heb ik meer zicht dan de gemiddelde inwoner op de financiën van de buurtgemeenten,
zoals Waterland en Edam/Volendam. Ik maak mij dan ook wel ernstig zorgen hoe dit zal verlopen
bij een fusie, gezien de financiële posities van deze omringende gemeenten. Daarnaast heb ik de
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angst dat de belangrijke lokale Landsmeerse partijen in het grote geheel zullen verdwijnen en,
zonder meteen met de PVV te willen schermen, maar misschien toch ook wel, omdat deze partij
zo groot is bij de grootste gemeente in de voorgestelde fusie.”

“De bevolking van Landsmeer heeft zich in 2015 uitgesproken over de voorkeur voor een
ambtelijke samenwerking. Ook ik krijg het idee dat, door het (niet gedeelde) geschreven advies,
dit is omgebogen naar een bestuurlijke fusie. De inhoudelijke afwegingen om af te stappen van de
wens van de inwoners (samenwerking) en over te gaan op de lijn van fusie is niet transparant
gebeurd. Ook lijkt het nu alsof er geen keuze meer is, iets wat u probeert te ontkrachten, maar alle
folders incl. deze antwoordkaart lijken het tegendeel te bewijzen. In mijn functie ...heb ik veel
ervaring met het werken voor meerdere besturen. Ja, een ambtelijke samenwerking heeft
inderdaad ook nadelen; werken voor meerdere besturen is op zijn minst een uitdaging, maar
maakt het wel mogelijk om een lokaal sausje te houden op een zoveel mogelijk geharmoniseerd
beleid. Iets wat de inwoners van Landsmeer wel aanspreekt, afgaande van de uitkomst van de
enquete in 2015 en de bijeenkomst op 27 februari jl. Het vrijgeven van een ingewikkelde
adviesrapportage is volgens mij onvoldoende om de inwoners vanLandsmeer te overtuigingen
van welk voorstel dan ook. Een samenvatting met argumenten van de raad waarom voordeel x
zwaarder weegt dan voordeel y bijv. zou m.i. meer impact hebben. … Als laatste: mijn tip voor een
volgende bijeenkomst zou in elk geval nog zijn: zet alle raadsleden naast elkaar in plaats van
verspreid door de zaal tijdens de plenaire sessie, en laat ze rondlopen tijdens de pauze. Hieruit
blijkt commitment aan het voorstel tot bestuurlijke fusie.”
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10. Advies van de inwoner aan de raad
De belangrijkste adviezen van de inwoners van Landsmeer aan de raad over de bestuurlijke fusie
met Waterland en Edam-Volendam op een rijtje.

I.

Heroverweeg de ambtelijke samenwerking met Oostzaan-Wormerland zoals dat uit de
enquête uit 2015 als voorkeur van de inwoners van Landsmeer is gebleken.

II. Fuseer niet met gemeente Edam-Volendam vanwege de grote (politieke) cultuurverschillen en
de letterlijke afstand tot Landsmeer.

III. Informeer de inwoners van Landsmeer tijdiger, veelzijdiger en gedetailleerder over alle
mogelijke opties tot fuseren.

IV. Heroverweeg een fusie met Amsterdam.

V. Heroverweeg een ambtelijke fusie tegenover een bestuurlijke fusie.
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11. Conclusie
Afsluitend staan hier nog eenmaal alle grotere thema’s die bij het analyseren van de peilingkaarten
naar voren kwamen als belangrijkste aandachtspunten voor de raad ten behoeve van het proces
tot fuseren.

• Meer redenen, criteria, uitleg en informatie nodig.
• Te weinig inspraak mogelijk, ondoorzichtig en ondemocratisch besluit.
• Er is een referendum nodig.
• Ambtelijke fusie/samenwerking in plaats van een bestuurlijke fusie.
• Financiële overwegingen om niet te fuseren.
• Zorgen over de (gemeentelijke) voorzieningen in Landsmeer.
• Uitstel van het besluit nodig.
• Overzicht van alle mogelijke opties om te fuseren en haar voor- en nadelen.
• Alle voor- en nadelen van fuseren, zowel ambtelijk als bestuurlijk.
• Zorgen over de identiteit en zelfstandigheid van Landsmeer.
• Onduidelijkheden over het voornemen, besluit en de inspraak hierop.
• Onduidelijkheden over de wens van andere omliggende gemeenten om te fuseren, inclusief de
fusiepartners die nu zijn beschreven.
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12. Bijlage: peilingkaart en informatiefolder

Op weg naar één sterke
groen-landelijke gemeente
Landsmeer wil Waterland en Edam-Volendam uitnodigen
om samen de weg van een bestuurlijke fusie op te gaan.
Met als doel dat deze drie gemeenten samen één sterke
groen-landelijke gemeente in Zaanstreek-Waterland
worden.
De Landsmeerse gemeenteraad stelt het zeer op prijs als
u hierover enkele vragen beantwoordt en de kaart aan
ons terugstuurt. Na analyse van deze peiling neemt de
raad een besluit over de bestuurlijke toekomst. Aan de
andere kant van deze kaart staan de vragen.
De raad gebruikt de door u ingevulde gegevens op
deze kaart alleen voor deze peiling. Na twee maanden
verdwijnen alle kaarten in de papierversnipperaar.

BESTUURLIJKE
TOEKOMST
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DE GEMEENTERAAD KOMT NAAR U TOE
PRATEN OVER DE BESTUURLIJKE TOEKOMST VAN LANDSMEER

Waarover wil de gemeenteraad graag met u in gesprek?
‘De raad komt naar u toe’
––––––––––––––
Na de drie luisteravonden van afgelopen
najaar, waarin wij met de inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke
organisaties gesproken hebben over de
identiteit van onze dorpskernen, wil de
gemeenteraad graag met u in gesprek over
een voorgenomen fusiebesluit.
Onder het motto ‘de raad komt naar u toe’
wil de gemeenteraad:
• u graag informeren over de wens om
met twee andere gemeenten bestuurlijk
te fuseren, namelijk Waterland en
Edam-Volendam,
• u laten weten dat de gemeenten
Wormerland en Oostzaan in deze bestuursperiode een andere keuze maken,
• van u horen wat uw ideeën, aandachtspunten en overwegingen zijn over de
voorgenomen bestuurlijke fusie.
Na een bestuurlijke fusie een
grotere gemeente
––––––––––––––
Als de gemeenteraden van Landsmeer,
Waterland en Edam-Volendam besluiten
om met elkaar een bestuurlijke fusie aan te
gaan, ontstaat een grotere gemeente.
Deze nieuwe gemeente telt dan ongeveer
65.000 inwoners en krijgt één gemeente-

raad, één college (één burgemeester met
meer wethouders) en één grotere ambtelijke
organisatie. Hierdoor is deze gemeente
straks veel beter in staat om de wettelijke
taken goed uit te voeren, de eigen ambities
waar te maken, in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en een actieve rol te vervullen
bij regionale en landelijke ontwikkelingen.
Op lokaal niveau meepraten
en meedoen
––––––––––––––
Als we straks een grotere gemeente zijn,
met enkele stadskernen en een groot aantal
dorpen en buurtschappen, is het belangrijk
dat inwoners en ondernemers op lokaal
niveau kunnen blijven meepraten en meedoen. Het bestuur toch dichtbij.
Dat kan via bijvoorbeeld stads-, dorps-,
buurt en wijkraden, dorpscontacten of
lokale ambassadeurs. Zo kunnen inwoners,
ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties bij gemeenteraad en
college aandacht vragen voor zaken die op
lokaal niveau belangrijk zijn en advies geven
over nieuw gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan.
Zoveel mogelijk vanuit huis
––––––––––––––
Bij de samenvoeging van gemeenten tot
één grotere gemeente komt de vraag:

waar staat straks het gemeentehuis? Blijft
de dienstverlening dichtbij? Steeds meer
gemeentelijke dienstverlening wordt
gedigitaliseerd, zodat mensen via internet
vanuit huis of werk hun zaken kunnen
regelen. Voor inwoners die geen internet
hebben of hier niet (zo goed) mee uit de
voeten kunnen, organiseren we hulp.
Lokale dienstverlening en zorg blijven in
de buurt.
Bijeenkomsten in de drie dorpskernen
––––––––––––––
De gemeenteraad van Landsmeer nodigt
alle inwoners, ondernemers, verenigingen
en maatschappelijke organisaties uit om
over dit alles mee te praten. Hiervoor
organiseert de raad een bijeenkomst in
elk van de drie dorpskernen. <<

Drie bijeenkomsten, één in elke dorpskern
dinsdag 12 februari in
maandag 25 februari in
woensdag 27 februari in

DEN ILP
Dorpshuis De Wije Ilp, Den Ilp 73
PURMERLAND
Dorpshuis De Burcht, Purmerland 42a
LANDSMEER
Jeugdvereniging Vrij & Blij, Dr. M.L. Kingstraat 2c

Inloop 19.00 uur met ko e/thee, aanvang 19.30 uur.
Kunt u niet op de avond dat de bijeenkomst in uw eigen dorpskern plaatsvindt,
kom dan gerust naar één van de twee andere avonden.
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