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EEN STERKE EN INNOVATIEVE GEMEENTE, WAAR
IEDEREEN TELT EN WORDT GEZIEN, MET RUIMTE
VOOR MENS EN NATUUR
De nieuwe gemeente biedt mogelijkheden om te wonen, werken
en recreëren in een overzichtelijke schaal, gecombineerd met de
voordelen van een grotere gemeente.
We hebben een geschiedenis van pioniersdrift en ondernemingszin
en tegelijkertijd geborgenheid en gehechtheid. Het water en groen
leveren een belangrijke bijdrage aan onze ruimtelijke kwaliteit. We
hebben alle belangrijke voorzieningen binnen handbereik, maar staan
ook in verbinding met onze omgeving in Noord-Holland. Juist de
mix van het dorpse karakter en de nieuw-stedelijke allure maakt de
nieuwe gemeente zo aantrekkelijk en dynamisch.
Het sterke verenigingsleven en de grote gemeenschapszin bepalen
de identiteit van onze kernen en daarmee van de gemeente als
geheel. We bieden ruimte waar mogelijk en zorg waar nodig.
Samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke
organisaties werken we aan een toekomstbestendige gemeente die
op een duurzame manier maatschappelijke opgaven aanpakt. Door
actief te besturen en innovatie te stimuleren blijft de gemeente haar
ambities behalen en is zij een sterke regionale partner.
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VOORWOORD
BURGEMEESTERS

Voor u ligt het herindelingsadvies voor de samenvoeging

een hogere kwaliteit van dienstverlening, die voorbereid

van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard.

is op een toekomst waarin steeds meer taken bij de
gemeentelijke overheid worden belegd. De identiteit van de

Dit herindelingsadvies is de laatste wettelijke stap die

dorpen en wijken blijft in de nieuwe gemeente behouden.

beide gemeenteraden zetten op weg naar een bestuurlijk

Dat vinden veel inwoners belangrijk, zo bleek ook uit de

samengaan. Op 26 februari 2019 hebben de gemeenteraden

consultatierondes onder inwoners.

van Langedijk en Heerhugowaard het principebesluit
genomen voor de bestuurlijke fusie. Op 8 oktober 2019

Anderzijds hebben de zienswijzen ons doen nadenken

stelden zij het herindelingsontwerp vast, waarna het van 9

hoe wij tegemoet kunnen komen aan de geuite zorgen

oktober 2019 tot en met 12 december 2019 ter inzage lag.

en wensen. Een belangrijk onderdeel is het kernenbeleid.

In deze periode kon iedereen een zienswijze indienen. Op

Het kernenbeleid is een op dorpen- en wijken afgestemd

het herindelingsontwerp zijn 76 zienswijzen ingediend,

beleid voor de gehele nieuwe gemeente. Hiermee is nu al

waaronder 69 van inwoners en organisaties en 7 van

een start gemaakt in de dorpen Sint Pancras en Koedijk. De

omliggende gemeenten. De zienswijzen van inwoners

colleges willen hiermee niet alleen tegemoet komen aan de

waren alle afkomstig uit Langedijk en met name van

zorgen en wensen die in deze dorpen leven, maar vooral

inwoners uit Sint Pancras en Koedijk. Uit Heerhugowaard

ook perspectief voor de toekomst bieden. We bieden u een

zijn geen zienswijzen ontvangen. Namens de beide colleges

robuuste nieuwe gemeente waarin sterke dorpen en wijken

willen we de indieners hartelijk danken voor de moeite die

met een eigen karakter gewaarborgd blijven en waar nodig

zij hebben genomen om hun mening over het ontwerp van

worden versterkt.

de nieuwe gemeente in een zienswijze te verwoorden.
Kortom, namens de colleges van Heerhugowaard en
Het aantal zienswijzen, de inhoud van de consultatierondes

Langedijk presenteren wij hierbij ons herindelingsadvies.

en de gevoerde gesprekken, mede in het licht dat we

We hebben rekening gehouden met draagvlak, interne

gezamenlijk ruim 85.000 inwoners hebben, maakt dat de

samenhang/dorps- en kernenbeleid, bestuurskracht,

colleges concluderen dat deze herindeling op een breed

evenwichtige regionale verhoudingen en duurzaamheid.

draagvlak mag rekenen.

Met deze fusie zijn we in staat om samen met onze
inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners de

De zienswijzen geven enerzijds aan dat een fusie het

toekomst met open vizier tegemoet te treden.

juiste besluit is voor de toekomst van onze gemeenten.
Een gemeente met een schaal waarbij overheidsnabijheid,

Burgemeester Leontien Kompier, gemeente Langedijk

betrokkenheid van inwoners, dorps- en kernenbeleid op

Burgemeester Bert Blase, gemeente Heerhugowaard

een goede wijze en met een menselijke maat kan worden
vormgegeven. Een gemeente met meer slagkracht en
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LANGEDIJK EN
HEERHUGOWAARD GAAN
SAMEN!

Na een intensief voortraject met onderzoeken en

Naar een herindeling: het formele

overleggen hebben de gemeenteraden van Langedijk

besluitvormingstraject

en Heerhugowaard op 26 februari 2019 besloten dat zij

Aan een herindeling liggen besluiten van de betreffende

bestuurlijk gaan fuseren. Op 1 januari 2022 zal de nieuwe

gemeenteraden en uiteindelijk de Tweede Kamer ten

gemeente van start gaan. Deze nieuwe gemeente is een

grondslag. In hoofdstuk 6 zijn de formele stappen in het

sterke en innovatieve gemeente, waar iedereen telt en

besluitvormingstraject op een rij gezet.

wordt gezien, met ruimte voor mens en natuur.
Het herindelingsontwerp is formeel door de gemeenteraden
Op 1 januari 2020 zijn Langedijk en Heerhugowaard gestart

van Langedijk en Heerhugowaard vastgesteld op 8 oktober

met de ambtelijke fusieorganisatie. De ambtelijke fusie is

2019. Daarna konden inwoners en omliggende gemeenten

de eerste stap om de gemeenten sterker en krachtiger te

en anderen in de periode van 9 oktober tot 13 december

maken. Met de bestuurlijke fusie zetten de gemeenten in op

2019 hun zienswijze op het herindelingsontwerp indienen.

het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening aan de

De gemeenten hebben deze zienswijzen in behandeling

inwoners, bedrijven en het maatschappelijk middenveld; het

genomen en hun reactie hierop opgenomen in het

verlagen van de kwetsbaarheid van de organisatie; en het

herindelingsontwerp. Dit is hiermee het herindelingsadvies

versterken van de regionale positie. Door de samenvoeging

geworden, dat door de gemeenteraden zal worden

gaan de kernen van Langedijk en Heerhugowaard sterker

vastgesteld. Vervolgens wordt het herindelingsadvies naar

de toekomst in: de nieuwe gemeente kan meer publieke

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland

waarde creëren voor haar inwoners en omgeving.

gestuurd
Gedeputeerde Staten sturen het advies, vergezeld van
hun eigen zienswijze, naar de minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister toetst het
herindelingsadvies en provinciale zienswijze aan het
beleidskader en stelt een wetsvoorstel op dat wordt
behandeld door de ministerraad, Raad van State, Tweede
Kamer en Eerste kamer. De wet wordt gepubliceerd in het
Staatsblad.
In het najaar van 2021 worden herindelingsverkiezingen
georganiseerd. De nieuwe gemeente gaat per 1 januari 2022
van start.
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1. INLEIDING

Voor u ligt het herindelingsadvies waarin de gemeenten

Daarnaast is het een informatiebron over de beoogde

Langedijk en Heerhugowaard de beoogde bestuurlijke fusie

samenvoeging voor inwoners, ondernemers en

per 1 januari 2022 voorstellen, toelichten en onderbouwen.

maatschappelijke organisaties uit de beide gemeenten en
voor de regionale partners, waarover zij - na vaststelling

1.1

- een zienswijze kunnen indienen. De stappen die na

Aanleiding

De raden van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard

vaststelling van het herindelingsontwerp volgden, worden

hebben op 26 februari 2019 het principebesluit genomen

uitgewerkt in hoofdstuk 5.

beide gemeenten per 1 januari 2022 samen te voegen
om een nieuwe gemeente te vormen. Met deze

Dit herindelingsadvies is een gezamenlijk document van

besluiten hebben de beide raden aan de colleges van

de colleges van B en W van de gemeenten Langedijk en

burgemeester en wethouders (B&W) de opdracht gegeven

Heerhugowaard, dat ter vaststelling wordt voorgelegd aan

een herindelingsontwerp op te stellen en de verdere

de beide gemeenteraden.

voorbereidingen voor de bestuurlijke fusie te starten.

1.3

Uitgangspunten

Aan deze principebesluiten is een zorgvuldig en intensief

Voor de voorgestelde herindeling hebben de gemeenten

proces voorafgegaan van verkennen en onderzoeken door

Langedijk en Heerhugowaard de volgende uitgangspunten

de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard (zie ook 3.2

opgesteld:

Voorgeschiedenis).

•

Gelijkwaardigheid is wat betreft de twee gemeenten
het uitgangspunt voor de fusie. Het goede van beide

1.2

gemeenten moet worden behouden en versterkt.

Doel van dit herindelingsadvies

De Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) vormt het

•

De herindeling is een logisch vervolg op de jarenlange

wettelijk kader voor de samenvoeging van gemeenten .

ambtelijke samenwerking en de ambtelijke fusie van de

In deze wet staat dat een herindeling bij formele wet

gemeenten Langedijk en Heerhugowaard per 1 januari

wordt geregeld en dus door de Tweede en Eerste Kamer

2020.

1

moet worden aangenomen, na advies van de Raad van

•

Door bestuurlijk te fuseren kan de harmonisatie

State. Aan gemeenten die op eigen initiatief overgaan

van beleid, die is ingezet bij de ambtelijke fusie,

tot gemeentelijke herindeling schrijft de Wet arhi voor

geoptimaliseerd worden. Beide gemeenten hebben

dat zij het voorstel tot samenvoeging toelichten en

hun beleid op een aantal terreinen reeds (verregaand)

onderbouwen in een herindelingsontwerp, dat later een

geharmoniseerd.

herindelingsadvies wordt. De minister van BZK toetst

•

Doordat de ambtelijke organisatie na de bestuurlijke

dit stuk vervolgens aan het eigen beleidskader, waarin

fusie werkt aan eenduidige bestuurlijke doelstellingen,

inhoudelijke en procesmatige kaders worden gegeven.

kan de effectiviteit en het creëren van publieke waarde
verder worden gestimuleerd.

Het herindelingsontwerp en het herindelingsadvies dienen,

•

De naam van de nieuwe gemeente wordt door de

naast dat het de basis is voor de formele herindelingswet,

gemeenteraden vastgesteld in het herindelingsadvies in

ook andere doelen. Het stelt de gemeentebesturen in staat de

januari 2020.

voorbereidingen op de samenvoeging verder uit te werken
en de contouren van de nieuwe gemeente te schetsen.
1

In dit herindelingsadvies worden de termen ‘samenvoeging’,
‘herindeling’, ‘bestuurlijke fusie’ of ‘fusie’ gebruikt voor de wettelijke
deﬁnitie: “wijziging van gemeentelijke indeling” conform artikel 1,
lid c, Wet arhi.

•

De nieuwe gemeente wordt per 1 januari 2022 gevormd.
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Leeswijzer

Hoofdstuk 2 geeft een situatieschets van de huidige

In hoofdstuk 5 wordt de voorgestelde samenvoeging van

gemeenten Langedijk en Heerhugowaard. Per gemeente

de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard getoetst aan

worden kort de historie en opvallendste ruimtelijke,

de criteria van het ‘Beleidskader gemeentelijke herindeling’

sociaal-maatschappelijke en economische kernmerken

en aan de aanvullende provinciale criteria. Het hoofdstuk

weergegeven. Bovendien geeft het inzicht in de huidige

eindigt met de conclusies van deze toetsing.

ﬁnanciële situatie van Langedijk en Heerhugowaard.
Tot slot bevat hoofdstuk 6 een doorkijk naar het vervolg:
In hoofdstuk 3 wordt beschreven hoe het voorstel

de stappen, en bijbehorende tijdsplanning, die moeten

tot herindeling van de gemeenten Langedijk en

worden genomen om te komen van een principebesluit tot

Heerhugowaard tot stand is gekomen. Vervolgens wordt de

een vastgesteld herindelingsontwerp, en vervolgens tot een

onderbouwing van de door de gemeenteraden genomen

vastgesteld herindelingsadvies.

besluiten toegelicht.
In de bijlagen zijn opgenomen: een detailkaart
Hoofdstuk 4 bevat een toekomstschets van de nieuwe

van de grenzen van de nieuwe gemeente, de

gemeente. In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens de

communicatiestrategie met betrekking tot de bestuurlijke

visie op de nieuwe gemeente; de ambities en opgaven

fusie, het logboek van activiteiten die zijn ondernomen

waar de nieuwe gemeente voor staat; de veranderingen

in het kader van maatschappelijk draagvlak en een

voor organisatie en personeel; de ﬁnanciële situatie, de

overzicht van de verbonden partijen van Langedijk en

naamgeving en buitengrenzen omschreven.

Heerhugowaard.

SAMENVOEGING GEMEENTEN LANGEDIJK EN HEERHUGOWAARD
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2. SITUATIESCHETS LANGEDIJK
EN HEERHUGOWAARD

2.1

plaats. Hierbij is de toenmalige gemeente Koedijk opgegaan

Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft de belangrijkste kenmerken van de

in de toenmalige gemeente Alkmaar en de toenmalige

huidige gemeenten Langedijk en Heerhugowaard. Voor het

gemeente Sint Pancras. In 1990 werd de toenmalige

ontwerp van de nieuwe gemeente is het van belang inzicht

gemeente Sint Pancras met een deel van Koedijk aan

te hebben in de huidige situatie van, en verschillen en

Langedijk toegevoegd, vanwege het vergelijkbare karakter

overeenkomsten tussen de twee gemeenten.

van deze kernen. Daarmee is de huidige gemeente met zes

2

kernen ontstaan.

2.2

Gemeente Langedijk

2.2.1 HISTORIE

2.2.2 RUIMTELIJKE KENMERKEN

Uit archeologische opgravingen blijkt dat op een strandwal

Ligging

bij het huidige Sint Pancras al in het begin van onze

Kenmerkend voor Langedijk is de authentieke

jaartelling bewoning was. Duizend jaar geleden werd

lintbebouwing van en vaak ook tussen de dorpen. De

een 7,5 kilometer lange dijk gelegd tussen dit toenmalige

bebouwing is inmiddels uitgebreid tot in het eilandenrijk

Vroonen (nu Sint Pancras) en Oudkarspel. De dijk was

en verder weg van de dijk. Om de bebouwing heen

aanleiding voor mensen zich in het gebied in een aantal

is veel tuinbouwgebied te vinden in een waterrijk

dorpen te vestigen en van daaruit landbouw te bedrijven.

landschap met natuurgebieden zoals Oosterdelgebied en

Zij maakten een vruchtbaar eilandenrijk door het graven

Geestmerambacht. Water is de Langedijkse manier om de

van vaarsloten, het ‘Rijk der Duizend Eilanden’. Het

ruimtelijke kwaliteit te versterken, de cultuurhistorische

opgegraven slib gebruikten zij om stukjes land op te hogen.

waarden zichtbaar te maken en de recreatieve potentie te

Iedere dorpskern kreeg zijn eigen kapel. In 1887 werd de

benutten.

groenteveiling in Broek op Langedijk opgericht, die van
groot belang was voor de tuinders van Oudkarspel tot Sint

Wonen

Pancras. De kool en andere gewassen vonden hun weg via

Langedijk heeft een oppervlakte van 27,03 km², waarvan

het station van Heerhugowaard naar Amsterdam. Hoewel

24,04 km² land en 2,99 km² water. In Langedijk staan

het gaat om verschillende dorpen op deze dijk, is ook de

11.467 woningen. In vergelijking met het provinciaal en

gezamenlijkheid al oud. Reeds in 1415 kregen de dorpen

landelijk gemiddelde, liggen in Langedijk de percentages

Broek (nu Broek op Langedijk), Noord- en Zuid-Scharwoude

koopwoningen hoger (72,8% om 50,1% in Noord-Holland en

en Oudkarspel gezamenlijk stadsrechten van graaf Willem

56,5% in Nederland) en (sociale) huurwoningen lager (27,2%

VI. Deze stadsrechten werden overigens later weer

om 49,9% in Noord-Holland en 43,5% in Nederland).

afgenomen.
De WOZ-waarde in Langedijk is lager dan gemiddeld in
De gemeente Langedijk ontstond in 1941, toen de vier

de regio, maar hoger dan in Alkmaar en Heerhugowaard.

gemeenten Broek op Langedijk, Oudkarspel, Noord-

Om het hoofd te bieden aan de toenemende druk op de

en Zuid-Scharwoude werden samengevoegd tot een

woningmarkt bouwt Langedijk a priori binnen de bestaande

nieuwe gemeente. Vervolgens vond in 1972 een volgende

bebouwing.

herindeling
2

De data die in dit hoofdstuk worden aangehaald komen van
www.waarstaatjegemeente.nl, tenzij anders aangegeven.
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2.2.3 SOCIAAL MAATSCHAPPELIJKE KENMERKEN

2.2.4 ECONOMISCHE KENMERKEN

Demografische ontwikkeling

Langedijk is een ondernemende gemeente. Een gemeente

Per 1 januari 2019 telt de gemeente 27.836 inwoners en is

met een dorps karakter, een landelijke uitstraling en sociale

daarmee in de regio relatief een kleine gemeente. Langedijk

instelling. Daarmee wordt voortgeborduurd op eeuwenoude

heeft in vergelijking met andere gemeenten in de regio een

tradities en de ontstaansgeschiedenis van Langedijk.

hoge bevolkingsdichtheid.

Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van de lokale
economie, onder meer door de bedrijvigheid rondom de

Volgens de prognose zal Langedijk de komende decennia

veiling in Broek op Langedijk. Het Havenplein in Broek op

een lichte bevolkingskrimp kennen. Dit wordt veroorzaakt

Langedijk is een belangrijk visitekaartje van de gemeente

door de afname van het aantal mensen in de leeftijdsgroep

als aantrekkelijk en gezellig verblijfsgebied.

tot 64 jaar. Daarentegen zal het aantal 65-plussers juist
toenemen. Dit is in lijn met de landelijke trend, maar de

In Langedijk is er een relatief grote beroepsbevolking.

prognoses in inwonersaantallen zijn voor Langedijk relatief

Het werkloosheidspercentage in Langedijk is 3,1% op een

hoger dan voor de rest van Nederland.

beroepsbevolking van 15.000 personen, dit ligt onder het
nationaal gemiddelde van 3,9%. De meeste banen zijn

Maatschappelijke structuur

in de zakelijke dienstverlening, gevolgd door de handel,

De kracht van Langedijk wordt bepaald door de dorpskernen

collectieve dienstverlening en industrie.

en haar inwoners. Een duidelijke Langedijker identiteit
is in alle dorpen waar te nemen, hoewel elk dorp zich

Breekland en Zuiderdel zijn belangrijke industrieterreinen

onderscheidt met eigen kenmerken. Meer dan 60% van de

binnen de gemeente. Langedijk richt zich op de vestiging en

Langedijkers is actief in het verenigingsleven en er is veel

ontwikkeling van innovatieve agribusiness en maakt deel

maatschappelijke participatie.

uit van de Seed Valley. Met dit internationale centrum voor

3

plantenveredeling en zaadtechnologie wordt ingespeeld
Sociaal domein

op de mondiaal groeiende voedselbehoefte. Het is de

Gemeente Langedijk streeft naar een maatschappij waarin

thuisbasis voor innovatieve bedrijven die hoogwaardige

burgers zelfredzaam zijn en zich bij elkaar betrokken

rassen en nieuwe technologie ontwikkelen voor groenten-

voelen. Een maatschappij die burgers de mogelijkheden

en sierbloementeelt. Binnen dit grootschalige agrarische

biedt om collectief en individueel te ontplooien. Daar

productiegebied staat een economisch duurzame

waar burgers kwetsbaar zijn, faciliteert de gemeente de

ontwikkeling van de agrarische sector centraal, zoals ook

ondersteuning. Het uitgangspunt van de kanteling in de

opgenomen in de Provinciale Ruimtelijke Verordening

zorg is de verandering van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen

Structuurvisie.

dat’. De effectiviteit van zorg, ondersteuning van de meest
kwetsbaren dichtbij de cliënt en het leveren van duurzame

De centrale ligging in Noord-Holland en voldoende ruimte

zorg staat centraal. Het sociaal beleid van Langedijk

voor ondernemingen maakt Langedijk interessant voor

focust op toegankelijkheid met een breed sociaal loket als

investeerders. De regio is voor Langedijk belangrijk en

verbindende schakel tussen de domeinen om inwoners zo

daarom voert Langedijk actieve marketing voor Noord-

goed mogelijk bij te staan.

Holland Noord als aanvulling op de Metropoolregio
Amsterdam.

3

Bron: VNG Burgerpeiling 2017 via waarstaatjegemeente.nl, categorie: Verenigingsleven (actief in de afgelopen 12 maanden).
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Gemeente Heerhugowaard

13

Wonen

2.3.1 HISTORIE

In Heerhugowaard staan 23.216 woningen. De afgelopen

De geschiedenis van Heerhugowaard gaat terug naar

jaren is de bouw van nieuwbouwwoningen sterk

omstreeks het jaar 800, toen het gebied nog bedekt

toegenomen. De WOZ-waarde in Heerhugowaard is lager

was met veen. De combinatie van ontginning van dit

dan gemiddeld in de regio; alleen in Alkmaar ligt de WOZ-

veen en stormvloeden resulteerde in het ontstaan van

waarde lager. Van het totale woningaanbod is het aandeel

meerdere meren in de regio. Eén daarvan was de latere

koopwoningen in Heerhugowaard wat lager, en het aandeel

Heerhugowaard. Deze ‘Heerhuygenwaert’, vermoedelijk

(sociale) huurwoningen wat hoger dan in Langedijk. De

genoemd naar baljuw Hugo van Assendelft, werd in

percentages van het woningaanbod in zowel de koop-

1631 drooggelegd. Lange tijd kende de polder een trage

als de (sociale) huursector zijn voor Heerhugowaard

ontwikkeling, die pas werd versneld toen moderne

vergelijkbaar met de regionale percentages. In vergelijking

(landbouw)technieken konden worden ingezet . Vanaf de

met het provinciaal en landelijk gemiddelde, liggen in

jaren zestig van de vorige eeuw nam de woningbouw

Heerhugowaard de percentages koopwoningen hoger

een enorme vlucht tot de huidige situatie waarbij het

(68,5% om 50,1% in Noord-Holland en 56,5% in Nederland)

oorspronkelijk agrarische karakter in het grootste deel

en (sociale) huurwoningen lager (31,5% om 49,9% in Noord-

van het gebied is verruild voor een (hoogwaardige)

Holland en 43,5% in Nederland).

4

woonomgeving.
Twee belangrijke – en complexe – opgaven waar
2.3.2 RUIMTELIJKE KENMERKEN

Heerhugowaard voor staat in het fysiek domein, zijn de

Ligging

energietransitie en de verdere gebiedsontwikkeling van het

Heerhugowaard heeft een oppervlakte van 39,99 km²,

Stationsgebied, het Stadshart, de Centrumwaard, de Draai,

waarvan 38,40 km² land en 1,59 km² water. De huidige

Heerhugowaard Zuid en Broekhorn.

gemeente is ontstaan als agglomeratie tussen de dorpen
Zuid, ’t Kruis en De Noord. Het dorp Zuid is als eerste

2.3.3 SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJKE KENMERKEN

geheel opgegaan in Heerhugowaard. De Noord is een

Demografische ontwikkeling

losliggend dorp, waarvan alleen het zuiden is opgegaan in

Per 1 januari 2019 telt de gemeente 55.850 inwoners.

Heerhugowaard. ’t Kruis groeide in de loop der tijd steeds

Heerhugowaard is, in vergelijking met andere gemeenten

meer aan het huidige Heerhugowaard, met name door

in de regio, een grote gemeente. Alleen Alkmaar is groter

uitbreiding van Heerhugowaard in de jaren negentig van

(108.470). Met afstand volgen Castricum (35.608), Bergen

de twintigste eeuw. De Noord en ’t Kruis worden gezien als

(29.941), Langedijk (27.836), Heiloo (23.099). De kleinste

zelfstandige kernen binnen de gemeente.

gemeente in de regio is Uitgeest (13.520). Heerhugowaard
heeft in vergelijking met andere gemeenten in de regio een

De omgeving van het bebouwde deel van Heerhugowaard

hoge bevolkingsdichtheid. Alleen Heiloo is dichter bevolkt.

is zeer divers. Het bestaat onder andere uit parkbos de
‘Waarderhout’ (61 hectare), recreatiegebied Park van Luna,

De prognose is dat het inwonersaantal van Heerhugowaard

glastuinbouw, bloembollenvelden en een aantal molens.

de komende decennia zal groeien. Dit wordt veroorzaakt

Ook zijn buiten de bebouwing weilanden en akkers te

door een toename van het aantal mensen boven de 15

vinden.

jaar, waarbij het zwaartepunt bij de groep 65-plus ligt.
Daarentegen zal in de groep 0-15 jaar een lichte afname
plaatsvinden. Voor de leeftijdsgroepen 0-15 jaar en 15-65
jaar laten veel gemeenten in de regio en de landelijke trends
tegengestelde prognoses zien.

4

https://www.westfriesgenootschap.nl/archivering/themas/heerhugowaard/heerhugowaard_historie.php
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Maatschappelijke structuur

Het werkloosheidspercentage in Heerhugowaard is 3,3%,

Heerhugowaard heeft een sterk verenigingsleven, waar

op een beroepsbevolking van 29.000 personen; dit ligt

meer dan 80% van de inwoners zich voor inzet.5 De

iets onder het nationaal gemiddelde van 3,9%. Het aantal

maatschappelijke participatiegraad is gemiddeld voor

personen met een bijstandsuitkering in Heerhugowaard is

Nederland. De gemeente is actief bezig met het verder

beperkt in vergelijking met het nationaal gemiddelde.

vormgeven van participatie en democratische vernieuwing.
Inclusiviteit en gelijke kansen voor alle inwoners voor

Op regionaal niveau werkt Heerhugowaard op economisch

Heerhugowaard worden nagestreefd, zodat iedereen kan

gebied nauw samen met Ontwikkelingsbedrijf Noord-

participeren. Dit komt sterk terug in het motto van de

Holland Noord. Samen met ondernemers, de provincie,

gemeente: ‘De Stad van Kansen van en voor iedereen’.

het Ontwikkelingsbedrijf en de regiogemeenten werkt
Heerhugowaard bijvoorbeeld aan het herstructureren

Sociaal domein

van het glastuinbouwgebied. De ambitie is deze

Mede als gevolg van de decentralisaties in het sociaal

samenwerkingsverbanden met elkaar binnen de

domein heeft Heerhugowaard sterk ingezet op het

glasdriehoek Grootslag, Agriport A7 en Alton en Greenport

versterken van lokale maatschappelijke organisaties

NHN te versterken.

en voorzieningen. Sociale veiligheid, een gezonde
leefomgeving, adequate jeugdhulp, passend onderwijs,

2.3.5 FINANCIËLE SITUATIE VAN DE HUIDIGE GEMEENTEN

één participatiebedrijf voor de regio en mogelijkheden voor

Het is van belang inzicht te hebben in de ﬁnanciële positie

innovatie staan hierbij centraal.

van beide gemeenten: bij een bestuurlijke fusie worden
de ﬁnanciën immers samengevoegd. Daarom wordt hier

2.3.4 ECONOMISCHE KENMERKEN

een meerjarige vergelijking van de ﬁnanciële positie van

Heerhugowaard kent een stevige economische groei.

beide gemeenten weergegeven op basis van de (wettelijk

Bedrijven weten Heerhugowaard te vinden en doen

verplichte) kengetallen uit de begrotingen6.

investeringen. Het goede investeringsklimaat wordt actief
gefaciliteerd door de gemeente.

Onderstaande tabellen tonen de scores van beide
gemeenten op de verschillende (wettelijke) kengetallen

Heerhugowaard kent vijf bedrijventerreinen, waarvan De

die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen

Zandhorst de belangrijkste is vanwege de vele bedrijven

van de exploitatie of de balans. Hierbij dient te worden

die op circa 130 hectare gevestigd zijn. Drie kleinere

opgemerkt dat de scores een momentopname zijn en mede

bedrijventerreinen zijn Beveland, Stationsgebied en De

worden beïnvloed door externe factoren waar de gemeente

Frans. Op deze drie terreinen komen wonen, werken en

geen invloed op heeft, zoals de ontwikkeling van de

vrijetijdsbesteding samen. De Vaandel is het nieuwste

algemene uitkering en de ontwikkeling van de huizenmarkt.

bedrijventerrein binnen de gemeente. Hier is volop

Deze hebben zich beide in de afgelopen periode gunstig

aandacht voor duurzaam ondernemen. Vanuit diverse

ontwikkeld, hetgeen een positieve invloed had op de

netwerken krijgt de gemeente signalen over vrijkomende

scores op de kengetallen. Daarom is het van belang (a)

bedrijfspanden en bedrijven met een ruimtebehoefte. Waar

de indicatoren in samenhang te beschouwen en (b) ook

mogelijk worden deze bedrijven aan elkaar gekoppeld.

te kijken naar de ontwikkeling van de indicatoren over
meerdere jaren.

Het merendeel van de banen in Heerhugowaard ligt binnen
de collectieve dienstverlening. Ook handel, zakelijke
dienstverlening en industrie zorgen voor veel banen in de
gemeente. De maakindustrie, zorg en duurzaamheid zijn
speciﬁeke sectoren waar Heerhugowaard zich op proﬁleert.
6

5

Bron: VNG Burgerpeiling 2017 via waarstaatjegemeente.nl, categorie: Verenigingsleven (actief in de afgelopen 12 maanden).

Naar aanleiding van de vernieuwing in het BBV zijn alle gemeenten
vanaf begrotingsjaar 2017 verplicht een tabel met ﬁnanciële kengetallen op te nemen in de begroting en de jaarstukken. Deze cijfers
geven een globaal inzicht in de verwachte ﬁnanciële ontwikkelingen
van de gemeente. Ook moet er in de begroting een toelichting worden gegeven op de onderlinge verhouding tussen deze kengetallen
en wat dat betekent voor de ﬁnanciële positie van de gemeente.
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Het gebruik van kengetallen heeft geen functie als

meest risicovol. Door de kengetallen van de gemeenten

normeringsinstrument in het kader van het ﬁnancieel

Langedijk en Heerhugowaard af te zetten tegen deze

toezicht door de provincie. Wel heeft de provincie Noord-

categorieën, ontstaat inzicht in de (relatieve) ﬁnanciële

Holland de kengetallen in drie categorieën ingedeeld,

positie van de gemeenten.

waarbij categorie A het minst risicovol is en categorie C het
KENGETALLEN

CATEGORIE A

CATEGORIE B

CATEGORIE C

Netto schuldquote

< 90%

90-130%

> 130%

Netto schuldquote (gecorrigeerd voor verstrekte leningen)

< 90%

90-130%

> 130%

Solvabiliteitsratio

> 50%

20-50%

< 20%

Structurele exploitatieruimte

> 0%

0%

< 0%

Grondexploitatie

< 20%

20-35%

> 35%

Belastingcapaciteit

< 95%

95-105%

> 105%

Langedijk
De nu volgende tabel geeft inzicht in de scores van de
gemeente Langedijk:
GEMEENTE LANGEDIJK

VERLOOP VAN DE KENGETALLEN

KENGETALLEN

JR 2017

BG 2018

BG 2019

BG 2020

BG 2021

BG 2022

Netto schuldquote

126%

153%

137%

143%

133%

129%

Netto schuldquote (gecorrigeerd voor verstrekte leningen)

112%

146%

130%

137%

128%

123%

Solvabiliteitsratio

22%

17%

16%

15%

15%

14%

Structurele exploitatieruimte

0%

7%

1%

1%

0%

1%

Grondexploitatie

51%

51%

35%

31%

28%

26%

Belastingcapaciteit

110%

115%

121%

121%

121%

121%

BRON: PROGRAMMABEGROTING 2019 GEMEENTE LANGEDIJK (PAG. 141)

Uit de tabel kunnen de volgende conclusies worden
getrokken over de ﬁnanciële positie van de gemeente:
•

Langedijk heeft een schuldquote van 137% (t.o.v. 68,1%

•

landelijk gemiddeld). Gecorrigeerd voor verstrekte lenin-

De structurele exploitatieruimte is voor 2019 positief, net
als het meerjarige beeld.

gen wordt dit 130% (t.o.v. 60,6% landelijk gemiddeld). Dit
betekent dat een gedeelte van de schuldpositie van de

•

De grondpositie in Langedijk is met 35% aan de hoge

gemeente wordt veroorzaakt door verstrekte leningen. Dit

kant (op het randje van categorie B) en daarmee relatief

betreft met name leningen aan woningbouwverenigin-

risicovol, al is deze in het afgelopen jaar al behoorlijk

gen. Beide kengetallen geven een indicatie dat Langedijk

afgebouwd. In de komende jaren wordt de grondpositie

een relatief hoge schuldpositie heeft, wanneer deze wordt

verder afgebouwd naar 26% in 2022.

afgezet tegen de inkomsten van de gemeente. De ﬁnanciering van de schulden is daarmee een aandachtspunt.
Meerjarig neemt de schuldpositie van Langedijk af.

•

Met een belastingcapaciteit van 121% zit Langedijk aan
de hoge kant ten opzichte van het landelijk gemiddelde
(102,3%), waardoor er beperkte tot geen ruimte is om

•

De solvabiliteitsratio van Langedijk valt met 16% in categorie C (de meest risicovolle categorie volgens de classiﬁcatie van provincie Noord-Holland). Meerjarig neemt de
solvabiliteit nog af, naar 14% in 2022. Dit gaat ten koste
van de ﬁnanciële weerbaarheid van de gemeente.

mogelijk meer belasting te heffen.
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Heerhugowaard
De nu volgende tabel geeft inzicht in de scores van
de gemeente Heerhugowaard:
GEMEENTE HEERHUGOWAARD

VERLOOP VAN DE KENGETALLEN

KENGETALLEN

JR 2017

BG 2018

BG 2019

BG 2020

BG 2021

BG 2022

Netto schuldquote

53%

54%

51%

52%

49%

41%

Netto schuldquote (gecorrigeerd voor verstrekte leningen)

53%

53%

51%

52%

49%

40%

Solvabiliteitsratio

46%

44%

43%

39%

39%

42%

Structurele exploitatieruimte

4%

1%

2%

1%

1%

2%

Grondexploitatie

38%

33%

26%

23%

22%

16%

Belastingcapaciteit

90%

92%

97%

97%

97%

97%

BRON: RAADSBEGROTING 2019 GEMEENTE HEERHUGOWAARD (PAG. 84)

Uit de tabel kunnen de volgende conclusies worden

Vergelijking woonlasten

getrokken over de ﬁnanciële positie van de gemeente:

Hiervoor werd zichtbaar dat het kengetal van de

•

Heerhugowaard heeft een schuldquote van 51% in 2019,

belastingcapaciteit van Langedijk hoger ligt dan dat van

ook wanneer deze wordt gecorrigeerd voor verstrekte

Heerhugowaard. Voor meer inzicht in de verschillen tussen

leningen. Dit geeft een indicatie dat de gemeente goed

beide gemeenten is een verdiepende vergelijking naar de

in staat is de huidige schuldpositie te ﬁnancieren.

woonlasten noodzakelijk. De woonlasten bestaan uit OZB,
afvalstoffenhefﬁng en rioolhefﬁng. Voor de vergelijking is

•

Heerhugowaard valt met een solvabiliteitsratio van 43%

een meerpersoonshuishouden (drie personen) met een

in categorie B van de provincie Noord-Holland. Op basis

WOZ-waarde van € 250.000 in beide gemeenten met elkaar

van dit kengetal lijkt Heerhugowaard, ook structureel, in

vergeleken.

staat aan de ﬁnanciële verplichtingen te blijven voldoen.
De nu volgende tabel laat zien dat zowel de OZB als de
•

De structurele exploitatieruimte van Heerhugowaard

afvalstoffenhefﬁng voor een meerpersoonshuishouden

is met 2% positief. Meerjarig schommelt de structurele

in Langedijk en Heerhugowaard ongeveer gelijk zijn. Het

exploitatieruimte, maar deze blijft positief.

verschil in totale woonlasten wordt vooral veroorzaakt
doordat de rioolhefﬁng in Langedijk (€ 326) hoger is dan in

•

Heerhugowaard valt met 26% in categorie B van de

Heerhugowaard (€ 180).

provincie Noord-Holland. Het meerjarige beeld laat zien
dat de grondpositie afneemt naar 16% in 2022, waarmee
het volgens de norm van de provincie in de minst
risicovolle categorie komt.
•

De belastingcapaciteit van Heerhugowaard zit op 97%,
ook voor de komende jaren. Dit is aan de lage kant ten
opzichte van het landelijk gemiddelde (102,3%). Het geeft
een indicatie dat er een zekere ruimte is meer belasting
te heffen dan nu het geval is.

GEMEENTELIJKE
WOONLASTEN

LANGEDIJK

HEERHUGOWAARD

OZB

€ 266

€ 272

Afvalstoffenheffing

€ 243

€ 267

Rioolheffing

€ 326

€ 180

Totale gemeen telijke lasten

€ 835

€ 720

BRON: COELO – LOKALE LASTEN CALCULATOR (2019)
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Weerstandsvermogen
Naast de door het BBV (Besluit Begroting en
Verantwoording) verplichte kengetallen zijn er nog andere
kengetallen die inzicht geven in de ﬁnanciële positie
van gemeenten. Een belangrijk ander kengetal is het
weerstandsvermogen. Bij de ratio weerstandsvermogen
wordt de totale beschikbare weerstandscapaciteit
(algemene reserve en onbenutte belastingcapaciteit) afgezet
tegen de benodigde weerstandscapaciteit (op basis van een
risico-inventarisatie).
Dit kengetal geeft daarmee inzicht in de omvang van de
risico’s van een gemeente in relatie tot de reserves. Het
weerstandsvermogen is daardoor een belangrijke indicator
van de ﬁnanciële gezondheid van een gemeente.
Gemeenten zijn vrij in het bepalen van het eigen
risicoproﬁel. Hierbij kan bijvoorbeeld gerekend worden
met verschillende zekerheidspercentages dat risico’s
zich voordoen. In de hierna volgende tabel zijn de
weerstandsratio’s voor beide gemeenten opgenomen.
WEERSTANDSVERMOGEN

BEREKENING SCORE

NORMERING

TOELICHTING

Heerhugowaard

€ 22.717.000/€ 11.385.000 = 2,0

B (ruim voldoende)

Er is gerekend met een zekerheidspercentage van 80%

Langedijk

€ 8.974.000/€ 3.084.000 = 2,9.

A (uitstekend)

Er is gerekend met een zekerheidspercentage van 95%

De gemeenteraad van Heerhugowaard heeft op 26
mei 2015 besloten een streefwaarde voor de ratio
weerstandsvermogen te hanteren van 1,1 en een
zekerheidspercentage van 80%. De tabel laat zien dat
Heerhugowaard ruim boven deze streefwaarde zit. De
gemeenteraad van Langedijk heeft geen streefwaarde
vastgesteld voor het weerstandsvermogen en gaat uit van
een zekerheidspercentage van 95%.
Tot slot
Beide gemeenten staan onder repressief ﬁnancieel toezicht
van de provincie Noord-Holland, hetgeen het ‘laagste’
niveau is. Dit betekent dat de provincie naar aanleiding
van deze ﬁnanciële situatie geen reden ziet tot verscherpt
toezicht.
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3. VOORGESCHIEDENIS EN
ONDERBOUWING

3.1

Inleiding

Het onderzoeksbureau Seinstra & Van de Laar heeft in

De verbinding tussen Langedijk en Heerhugowaard heeft

opdracht van het college van Langedijk drie scenario’s

een lange geschiedenis. De buurgemeenten hebben goede

uitgewerkt, namelijk een bestuurlijke toekomst als

bestuurlijke verstandhoudingen en goede ambtelijke

regiegemeente, een ambtelijke fusie of een bestuurlijke

samenwerking.

fusie. Bij het opstellen van deze scenario’s is nadrukkelijk
samengewerkt met de raad, het college, het management

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het voorstel

van de ambtelijke organisatie, de ondernemingsraad en

tot herindeling van de gemeenten Langedijk en

buurgemeenten. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat

Heerhugowaard tot stand is gekomen. Vervolgens wordt de

de gemeente over de volle breedte van de organisatie

onderbouwing van de door de gemeenteraden genomen

versterking behoeft. Niet alleen zijn kostenbeheersing,

besluiten toegelicht.

kwetsbaarheidsvermindering en kwaliteitsverbetering
nodig, maar ook een opwaardering van de strategische

3.2

Voorgeschiedenis

beleidscapaciteit van de gemeente, de ontwikkelcapaciteit,

Toekomstoriëntatie gemeente Langedijk (2013-2017)

het innovatievermogen en de positie in de regio. Seinstra

In de afgelopen jaren heeft de gemeente Langedijk

& Van de Laar concludeert dat een bestuurlijke fusie het

zich georiënteerd op haar bestuurlijke toekomst. In

meest optimaal is, waarbij eventueel een ambtelijke fusie

januari 2013 heeft de gemeenteraad de ‘raadsnota

als voorportaal kan dienen. Heerhugowaard blijkt het meest

Samenwerking’ vastgesteld. Deze raadsnota bevat een

positief te staan tegenover een intensieve bestuurlijke

afwegingskader waarmee bestaande en toekomstige

samenwerking en zou strategisch gezien de beste

samenwerkingsinitiatieven kunnen worden getoetst aan

fusiepartner zijn, omdat Langedijk met Heerhugowaard

hun belang voor en bijdrage aan de ambities en doelen van

kracht kan ontwikkelen in de regio en de gemeenten veel

Langedijk.

overeenkomsten in de beleidsinhoudelijke agenda hebben7.

In juni 2013 en januari 2014 volgden in Langedijk twee

Op 17 november 2015 heeft de raad uit haar midden een

politiek-bestuurlijke avonden waarin de raad stilstond bij

regiegroep Bestuurlijke Toekomst Langedijk ingesteld om

vormen van samenwerking of een mogelijke bestuurlijke

meer inzicht te krijgen in de effecten op lange termijn van

fusie. Op 18 november 2014 werd het raadsbesluit genomen

zelfstandigheid als regiegemeente, ambtelijk fuseren en

een verkennend onderzoek naar de bestuurlijke toekomst

bestuurlijk fuseren. De regiegroep werd gevormd door alle

van Langedijk uit te voeren.

raadsleden, de leden van het college en MT-leden, onder
begeleiding van Livingstone-advies. Deze regiegroep had
als doel de raad informatie te leveren om het besluit over de
bestuurlijke toekomst te kunnen nemen. Onderdeel van het
traject was de raadpleging van diverse doelgroepen uit de
samenleving van Langedijk via rondetafelgesprekken met
inwoners.
7

Rapport ‘Solide en toekomstbestendig! Advies inzake de (bestuurlijke) toekomst van de gemeente Langedijk’ van Seinstra & Van de
Laar, 2015.
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Conclusie van de regiegroep was dat de huidige situatie

De conclusie is door de raad van Langedijk overgenomen.

niet lang houdbaar was en het blijven van een zelfstandige

Hiermee is de toekomstoriëntatie van de gemeente

gemeente geen oplossing bood voor de problemen.

Langedijk in 2017 afgerond. De gemeenteraad van Langedijk

Volgens het onderzoek boden scenario’s waarin Langedijk

stemde op basis van het rapport voor de strategische keuze

een regiegemeente zou worden of (gedeeltelijk) ambtelijk

‘ambtelijke fusie met één of meer buurgemeenten’ als

zou fuseren, te weinig oplossingen voor de ﬁnanciële

middel om de noodzakelijke verbeteringen (met name op

situatie van Langedijk. Een bestuurlijke fusie kan de

het gebied van bestuurskracht) te realiseren. Daarbij heeft

meeste problemen op het gebied van ﬁnanciën en

de raad het college opdracht gegeven om een verkenning

strategisch vermogen aanpakken, aldus de regiegroep.

naar mogelijke fusiepartners uit te voeren. Na verdiepende

Hoewel het niet direct kostenbesparend is, betekent het

gesprekken met buurgemeenten Alkmaar, Heerhugowaard

wel een verbetering van de ﬁnanciële positie en ﬁnanciële

en Schagen bleek de gemeente Heerhugowaard een

kwetsbaarheid, evenals mogelijkheden voor versterking van

kansrijke fusiepartner. De gemeente Schagen en de BUCH

de bestuurskracht en strategische positionering in de regio .

gemeenten hebben al aangegeven een ambtelijke fusie uit

8

te sluiten. Met de gemeenten Alkmaar en Heerhugowaard
Op 25 oktober 2016 sprak de gemeenteraad van Langedijk

zijn verkennende gesprekken gevoerd. De gemeente

over de stand van zaken in dit traject en het vervolg. Daarbij

Alkmaar kwam destijds uit een herindelingsproces en

werd besloten de inventariserende fase af te ronden. Deze

oriënteerde zich in brede zin op de eigen toekomst en

fase richtte zich op het verzamelen van feiten, opvattingen

had behoefte aan inzicht in de meerwaarde voor de

en meningen over de nabije toekomst, en de krachten,

eigen gemeente.. Tijdens de gesprekken heeft het college

kwetsbaarheden, kansen en bedreigingen voor de gemeente.

van Heerhugowaard zich consistent uitgesproken vóór

Tevens concludeerde de raad dat er meer behoefte was

een ambtelijke fusie met de gemeente Langedijk. Beide

aan speciﬁeke informatie over een mogelijke fusie. De raad

gemeenten zien een meerwaarde van de fusie voor de eigen

heeft het college in een amendement op het voorgestelde

gemeente. Bovendien werkten de gemeenten Langedijk en

raadsbesluit de opdracht gegeven een onderzoeksopdracht

Heerhugowaard op diverse terreinen al samen, zoals op

op te stellen om te bepalen welke variant van de bestuurlijke

het sociaal domein, handhaving, de voorbereiding op de

toekomst wenselijk is. In dit onderzoek moesten de drie

Omgevingswet, en ICT-diensten.

varianten (zelfstandigheid als regiegemeente, ambtelijke
fusie en bestuurlijke fusie) worden getoetst op de aspecten

Ambtelijke fusie gemeenten Langedijk en Heerhugowaard

bestuurskracht, ﬁnanciën, dienstverlening, ontwikkelings-

(2018 – 2020)

mogelijkheden, positie in de regio, voorzieningenniveau,

Op 12 december 2017 heeft de gemeenteraad van Langedijk

beheer openbare ruimte, zorginfrastructuur en ruimtelijke

besloten een onderzoek te starten naar de haalbaarheid

kwaliteit. De huidige situatie gold daarbij als nulmeting.

van een ambtelijke fusie met de gemeente Heerhugowaard.

Berenschot heeft dit onderzoek uitgevoerd. Onderdeel van

Op 9 januari 2018 heeft ook de gemeenteraad van

dit onderzoek waren onder meer een ‘Townhall meeting’ en

Heerhugowaard hiertoe een positief besluit genomen.

een enquête onder de inwoners, waarin hen werd gevraagd
wat zij bij de voorzieningen en gemeentelijke dienstverlening

Deze besluiten vormden de start van fase 1, ‘Initiëren en

belangrijk vinden en hoe tevreden zij zijn over verschillende

verkennen’. In deze fase is gestart met het vormgeven van

aspecten van de gemeente.

de ambtelijke fusie. Er is een gemeenschappelijke ambitie
geformuleerd en een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd.

Het onderzoek van april 2017 leidde tot de conclusie

Dit haalbaarheidsonderzoek bestond onder andere uit

dat zowel op het gebied van bestuurskracht als dat van

een takenanalyse en een business case. In juni 2018 is het

ﬁnanciën verbeteringen noodzakelijk waren om als

haalbaarheidsonderzoek afgerond, met als uitkomst dat een

gemeente Langedijk de maatschappelijke opgaven te

ambtelijke fusie haalbaar is.

kunnen (blijven) realiseren voor de inwoners en het gebied.
Hiervoor werden vier strategische keuzes (zelfstandigheid,
regiegemeente, ambtelijke fusie, bestuurlijke fusie)
inzichtelijk gemaakt met handelingsperspectieven.
8

Rapport ‘Perspectief op Bestuurlijke Toekomst Langedijk’, 2016.
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Op 18 september 2018 besloten de beide gemeenteraden:

Bestuurlijke fusie gemeenten Langedijk en Heerhugowaard

1. het rapport over het haalbaarheidsonderzoek ambtelijke

(2018 – 2022)

fusie Langedijk en Heerhugowaard vast te stellen
2. te concluderen dat een ambtelijke fusie tussen Langedijk
en Heerhugowaard haalbaar is
3. daarmee fase 1 van het proces naar een ambtelijke fusie
af te sluiten
4. het college opdracht te geven te starten met fase 2 van

Op 18 september 2018 hebben de beide gemeenteraden
hun colleges tevens opdracht gegeven onderzoek te
doen naar de voordelen van een bestuurlijke fusie ten
opzichte van een ambtelijke fusie. In Langedijk is dit
punt geamendeerd naar het (tevens) opstellen van een
bedrijfsplan van een bestuurlijke fusie. In Heerhugowaard

het proces van de ambtelijke fusie – het maken van een

werd per unaniem aangenomen motie aangedrongen op

bedrijfsplan.

een breder onderzoek naar de bestuurlijke fusie, eventueel
vergezeld van een concept-herindelingsontwerp met de

Hiermee is het ambtelijke fusietraject ofﬁcieel ingezet. Ook

huidige gemeentegrenzen als uitgangspunt.

gaven de raden een eerste aanzet richting een bestuurlijke
fusie; hierover meer in de volgende paragraaf.

De ‘Rapportage bedrijfsplan’, waarin de vergelijking wordt
gemaakt tussen een ambtelijke en een bestuurlijke fusie,

Na de bovenstaande positieve besluitvorming is

werd 21 november 2018 aan de raden opgeleverd. De

fase 2 gestart, ‘Besluiten en inrichten’. Dit betrof het

geschetste ﬁnanciële en organisatorische voordelen van

opzetten en inrichten van de eerste contouren van de

een bestuurlijke fusie boven een ambtelijke fusie waren

organisatie, haar governance en haar ﬁnanciën via een

dusdanig dat de gemeenteraden op 18 december 2018

bedrijfsplan. De ambtelijke fusieorganisatie wordt een

besloten de intentie uit te spreken een bestuurlijke fusie aan

aparte juridische entiteit met eigen rechtspersoonlijkheid

te gaan en de colleges opdracht te geven de Arhi-procedure

waarvan de fusiepartners gezamenlijk eigenaar worden.

voor te bereiden. Zij stemden in met het verder inrichten

Het bedrijfsplan voor de ambtelijke fusie is goedgekeurd

van een ambtelijke fusieorganisatie als voorbereiding

door de gemeenteraden Langedijk en Heerhugowaard,

op een bestuurlijke fusie. Het proces en de bijbehorende

respectievelijk op 23 april 2019 en 7 mei 2019. Daarnaast is

onderzoeken voor de herindeling zijn onder begeleiding van

door de raden opdracht gegeven voor het opstellen van de

Berenschot uitgevoerd.

gemeenschappelijke regeling en begroting.
Met het besluit van de raden deze ambtelijke fusie een
De gemeenten Langedijk en Heerhugowaard hebben

voorbereiding te laten zijn op een bestuurlijke fusie, wordt

uitgesproken wat voor hen het beoogd resultaat is van de

de benodigde helderheid over het perspectief op langere

ambtelijke fusie die op 1 januari 2020 van start is gegaan.

termijn van samenwerkende gemeenten gecreëerd. Ter

Zij hebben drie (hoofd)doelstellingen:

voorbereiding op de bestuurlijke fusie kan de nieuwe

•

het verhogen van de kwaliteit

ambtelijke organisatie reeds worden ingericht. Ook kan de

•

het verlagen van de kwetsbaarheid; en

nieuwe organisatie reeds beginnen met het standaardiseren

•

het versterken van hun positie in de regio.

van werkprocessen en mogelijk met het harmoniseren van
beleid. Onvermijdelijke kinderziektes behoren grotendeels

Langedijk en Heerhugowaard gaan hun afzonderlijke

tot het verleden als de nieuwe gemeente van start gaat. Ook

dienstverleningsprogramma’s samenvoegen. Met de

maakt de nieuwe organisatie, met afdelingen die ten dienste

ambtelijke fusie wordt de dienstverlening aan de inwoners

staan van beide gemeenten, het makkelijker de bestuurders

en ondernemers op peil gehouden en verder verbeterd. De

van de beide gemeenten met elkaar te laten samenwerken,

klanten van de gemeenten (de inwoners en ondernemers)

bijvoorbeeld in portefeuillehoudersoverleggen. Een

staan centraal. Dit is vertaald als: digitaal waar het kan, en

ambtelijke fusie houdt de energie vast om samen een

persoonlijk maatwerk waar het beter is.

nieuwe gemeente(lijke organisatie) te ontwikkelen.
Vervolgens hebben de gemeenteraden van Langedijk en
Heerhugowaard op 26 februari 2019 het principebesluit
genomen tot herindeling. De inzet is vanaf 1 januari 2022 als
één gemeente verder te gaan.
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Om het herindelingsontwerp van de nieuwe gemeente
samen met de inwoners vorm te geven, zijn in de periode
maart - mei 2019 in iedere dorpskern inwonersavonden
georganiseerd waarbij inwoners zijn geïnformeerd en
geraadpleegd over de voorgenomen herindeling.
Naast de inwonersavonden hebben de colleges
speciale avonden georganiseerd voor ondernemers en
maatschappelijke organisatie om zo vanuit de verschillende
perspectieven input voor de nieuwe gemeente op te
halen. De opbrengsten van deze consultaties zijn geland in
hoofdstukken 4 en 5 van dit herindelingsadvies.
Voorgeschiedenis

Raadsbesluit Langedijk tot onderzoeken
ambtelijke fusie met Heerhugowaard
Gemeenteraad Langedijk
geeft college opdracht ambtelijke
fusie met één of meer
buurgemeenten te onderzoeken

Onderzoek Bestuurlijke
Toekomst Langedijk
(Berenschot)

Regiegroep Bestuurlijke
Toekomst Langedijk
(Livingstone-advies)

APRIL 2017

12
DECEMBER
2017

9
JANUARI
2018

Raadsbesluit Heerhugowaard tot onderzoeken
ambtelijke fusie met Langedijk

Onderzoek haalbaarheid
ambtelijke fusie Langedijk en
Heerhugowaard (Berenschot)

JUNI 2018

18
SEPTEMBER
2018

25
OKTOBER
2016

18
DECEMBER
2018

17
NOVEMBER
2015

Raadsbesluit verkennend
onderzoek bestuurlijke
toekomst Langedijk
(Seinstra & Van der Laar)

26
FEBRUARI
2019

18
NOVEMBER
2014

Raadsnota Samenwerking van
gemeente Langedijk

Onderzoek vergelijking
ambtelijke en bestuurlijke
fusie Langedijk en
Heerhugowaard (Berenschot)

JANUARI
2013

8
OKTOBER
2019

Raden Langedijk en
Heerhugowaard
spreken intentie uit
een bestuurlijke fusie
aan te gaan

Principebesluit raden
Langedijk en Heerhugowaard
tot herindeling

Vaststellen herindelingsontwerp door
raden Langedijk en Heerhugowaard
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Er lijkt op dit moment brede politieke steun voor het verder

De gemeenteraden van Langedijk en Heerhugowaard

decentraliseren van taken naar de lokale overheid en/

hebben de volgende besluiten genomen met betrekking tot

of het beleggen van nieuwe opgaven (zoals rond energie

de bestuurlijke fusie:

en klimaat) op lokaal niveau. Er is geen aanleiding te

•
•

het besluit op 18 december 2018 om te starten met de

veronderstellen dat met deze trend gebroken gaat worden,

ambtelijke fusie als voorbereiding op de bestuurlijke fusie

noch dat decentralisaties teruggedraaid zullen worden.

het principebesluit op 26 februari 2019 tot een

Dit betekent dat de beleidsagenda’s van gemeenten, in

bestuurlijke fusie per 1 januari 2022.

elk geval voor de eerste 10 à 20 jaar, structureel en fors
zwaarder zullen worden en blijven.

Voordat de redengeving voor deze herindeling wordt
toegelicht, wordt ingegaan op de landelijke en regionale

De (toekomstige) decentralisatie van taken betekent dat

ontwikkelingen.

gemeenten steeds vaker geconfronteerd worden met
complexe en voor hen nieuwe vraagstukken die veelal

3.3.1 LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN

vragen om een gemeentegrensoverschrijdende aanpak.

Hierna wordt de landelijke context beschreven die heeft

Dergelijke ontwikkelingen leiden ertoe dat gemeenten

geleid tot dit voornemen.

eigenstandig kiezen voor opschaling door middel van
gemeentelijke herindeling.

Decentralisatie en opschaling
De inrichting van het openbaar bestuur is de afgelopen

Structurele aard bezuinigingen

decennia met name op het lokaal niveau aan verschillende

Ofschoon het moment nadert dat de Rijksﬁnanciën in

veranderingen onderhevig. Al sinds de jaren ‘90 is er een

evenwicht zijn, is niet de verwachting dat de totale omvang

trend van opschaling in het Nederlandse openbaar bestuur

van het beschikbare budget voor de overheid zal toenemen.

waar te nemen. In de afgelopen twintig jaar is het aantal

De nieuwe ﬁnanciële verhoudingen zijn waarschijnlijk

gemeenten gedaald van 537 naar 355 . De taakverdeling

structureel van aard. Weliswaar wordt de ‘trap op, trap af’-

tussen verschillende overheden is in de loop der jaren

systematiek gehandhaafd, maar er is tevens sprake van een

verschoven, het takenpakket van gemeenten is daarmee

forse apparaatskorting, er zijn meer taken bij gemeenten

uitgebreid en de complexiteit van de maatschappelijke en

belegd en het sociaal domein vormt een toenemend

ruimtelijke opgaven is toegenomen.

ﬁnancieel probleem. Landelijk onderzoek wijst uit dat de

9

vermogenspositie van veel gemeenten wordt uitgehold
De belangrijkste wijziging in die zin is de verschuiving van

door tekorten in dit sociaal domein.

zorg-, jeugd- en participatietaken naar gemeenten per 1
januari 2015, als gevolg van de ‘decentralisaties in het sociale

De langjarige trend is die van een terugtredende overheid

domein’ en de bijbehorende korting op ﬁnanciële middelen.

die zich ﬁnancieel vertaalt in afnemende budgetten; ook
voor de lokale overheid. Voor gemeenten betekent dit dat

Met de Omgevingswet, die naar de huidige verwachting

de huidige bezuinigingen ook structureel geborgd moeten

begin 2021 in werking treedt, wordt een kanteling beoogd

worden. Bovendien worden de komende jaren de middelen

in het fysieke domein die even ingrijpend zal zijn als de

ten behoeve van de gedecentraliseerde taken nog verder

decentralisaties in het sociaal domein. Met de invoering van

afgebouwd.

de Omgevingswet krijgt de gemeente als lokale overheid,
net als in het sociale domein, meer verantwoordelijkheden.
Tevens wordt meer ruimte gegeven aan initiatief, de
procedures worden korter en er komt meer ruimte voor
lokaal maatwerk. Dit stelt voor de nieuwe gemeente onder
andere hogere eisen aan de digitale infrastructuur, de
ambtelijke organisatie en de omgang met burgers en
ondernemers.
9

‘Staat van het bestuur 2018’, Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, 1 april 2019
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REGIONALE ONTWIKKELINGEN IN DE PROVINCIE

3.3.3 LANGEDIJK EN HEERHUGOWAARD SAMEN EEN
NIEUWE GEMEENTE

Ook in de provincie Noord-Holland hebben gemeentelijke

Het uitgebreide proces van oriëntatie op de toekomst

opgaven steeds vaker een regionaal karakter. Opgaven zoals

dat de gemeente Langedijk heeft uitgevoerd vanaf 2013,

volkshuisvesting, economische ontwikkeling, mobiliteit,

kwam uiteindelijk uit op het oordeel dat zelfstandigheid

recreatie, milieu etc. zijn gemeente-grensoverschrijdende

van de gemeente geen haalbare situatie meer was en een

opgaven geworden. Gemeenten moeten hun beleid hierop

bestuurlijke fusie met Heerhugowaard de beste optie was.

afstemmen met hun buurgemeenten. Vooral taken die

De samenwerking tussen de gemeenten Langedijk en

voortkomen uit de huidige drie grote decentralisaties op het

Heerhugowaard was al zeer nauw, zowel tussen de beide

gebied van maatschappelijke participatie, ondersteuning

gemeenten als in regionaal verband.

en jeugd zijn veelal te omvangrijk om als één gemeente
uit te kunnen voeren. De provincie Noord-Holland deelt

Op 1 januari 2020 zijn Langedijk en Heerhugowaard

daarom de mening van het Rijk dat een robuuste schaal

gestart met de ambtelijke fusieorganisatie. De ambtelijke

nodig is voor de taakverzwaring die de gemeenten te

fusie wordt gezien als de eerste stap om de gemeenten

wachten staat. Meer nog dan nu al het geval is, zullen

sterker en krachtiger te maken. De samenwerking tussen

gemeenten met elkaar moeten samenwerken om voor hun

de gemeenten wordt in aanloop naar de ambtelijke fusie

gezamenlijke inwoners goede dienstverlening te kunnen

geïntensiveerd waardoor er een sterkere ambtelijke

bieden. Regionale samenwerking zal daarom alleen maar

organisatie ontstaat die de inwoners van zowel Langedijk

belangrijker en urgenter worden.

als Heerhugowaard beter kan bedienen.

Op dit moment is een aantal gemeenten in de provincie

De gemeenten Langedijk en Heerhugowaard willen na

Noord-Holland bezig met schaalvergroting om hun

deze ambtelijke fusie en de geïntensiveerde samenwerking

bestuurskracht te versterken. Recentelijk zijn de nieuwe

‘doorpakken’. De gemeenten willen ook voorkomen dat de

gemeenten Alkmaar, Edam-Volendam, Gooise Meren en

ambtelijke fusie een onnodig en kostbaar tussenstation

Haarlemmermeer ontstaan als gevolg van gemeentelijke

wordt. Verstandiger vinden beide gemeenten het de

herindeling. De gemeenten Langedijk en Heerhugowaard

noodzakelijke investeringen meteen op een bestuurlijke

maken deel uit van de regio Alkmaar. Deze regio zet haar

fusie te richten. Voordelig aan een bestuurlijke fusie is

sterke punten, zoals toerisme, duurzame energie en

dat de gemeenten een uitkering uit het gemeentefonds

agribusiness, in om toekomstbestendig te zijn. Ook wil ze

ontvangen voor frictiekosten. Ook gelden de negatieve

een regio zijn waar alle inwoners trots op zijn en graag

aspecten van een ambtelijke fusie niet: er is geen

willen (blijven) wonen, leren, werken, en recreëren. De regio

complexiteit (aansturing, begrotingen etc.) van twee

Alkmaar erkent het belang van regionale samenwerking

gemeentebesturen op één ambtelijke organisatie.

om de gezamenlijke doelstelling te behalen. In het
samenwerkingsverband van Noord-Holland Noord werkt

Op 26 februari 2019 namen de gemeenteraden van

zij intensief samen met de Metropool Regio Amsterdam

Langedijk en Heerhugowaard daarom het principebesluit tot

(MRA).

een herindeling. Dit besluit is in Heerhugowaard unaniem
genomen, terwijl er in Langedijk 16 voorstemmen en 5
tegenstemmen (van Kleurrijk Langedijk en CDA) waren.
Hieraan voorafgaand is in Heerhugowaard in september
2018 de unanieme motie aangenomen dat het een fusie
betreft waarbij de huidige gemeentegrenzen van beide
gemeenten het uitgangspunt zijn.
Het realiseren van meer publieke waarde, ofwel
maatschappelijk resultaat, staat centraal bij deze
herindeling.
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De publieke waarde bestaat uit de opbrengsten van de
wisselwerking tussen overheidsinzet en acties van de
samenleving. Vanuit deze maatschappelijke ambities,
opgaven en uitdagingen van Langedijk en Heerhugowaard,
is een visie ontwikkeld op de bestuurlijke fusie.
De gemeenten hebben uitgesproken wat voor hun het
beoogd resultaat is van de bestuurlijke fusie. Zij richten zich
op drie (hoofd)doelstellingen:
1.

Het verhogen van de kwaliteit.

De nieuwe gemeente kent meer functies, biedt meer
perspectief aan werknemers, genereert meer strategisch
vermogen en kan dienen als een opmaat naar meer
opgavegericht werken. Door bestuurlijk te fuseren kan
de nieuwe gemeente de kwaliteit goed monitoren en
zorgen voor evenredige aandacht voor de verschillende
dorpskernen.
2.

Het verlagen van de kwetsbaarheid.

Gemeente Langedijk heeft door relatief beperkte omvang
moeite met uitvoeren van alle gemeentelijke taken op het
gewenste niveau. Voor de lange termijn werd volledige
(ook ambtelijke) zelfstandigheid niet meer als oplossing
gezien. Ook de gemeente Heerhugowaard heeft weinig
ruimte in haar ambtelijk apparaat. Investeringen om de
kwetsbaarheid van beide gemeenten te verlagen zijn nodig
en kunnen centraal worden gezet in het beleid van de
nieuwe gemeente.
3.

Het versterken van hun positie in de regio.

De beide gemeenten opereren in het regionale krachtenveld
in meerdere Gemeenschappelijke Regelingen en andere
regionale verbanden. Door de bestuurlijke fusie kunnen
regionale ontwikkelingen op strategisch niveau naar de
nieuwe gemeente worden vertaald en kunnen andersom
gemeentelijke belangen naar voren worden gebracht
op het regionale niveau. Bovendien is de verwachting
dat met een gezamenlijke inzet, de getalsmatige kracht
(inwonersaantal, ﬁnanciën) de invloed doet toenemen. De
nieuwe gemeente zal in grootte een gelijkwaardige partner
zijn voor belangrijke omliggende gemeenten zoals Alkmaar
en Schagen.
Deze ontwikkelingen overziend hebben de raden van
Langedijk en Heerhugowaard besloten dat zij met een
bestuurlijke fusie beter in staat zijn de nationale en
regionale uitdagingen het hoofd te bieden.
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De visie van de nieuwe gemeente luidt als volgt:

EEN STERKE EN INNOVATIEVE GEMEENTE, WAAR
IEDEREEN TELT EN WORDT GEZIEN, MET RUIMTE
VOOR MENS EN NATUUR
De nieuwe gemeente biedt mogelijkheden om te wonen, werken
en recreëren in een overzichtelijke schaal, gecombineerd met de
voordelen van een grotere gemeente.
We hebben een geschiedenis van pioniersdrift en ondernemingszin
en tegelijkertijd geborgenheid en gehechtheid. Het water en groen
leveren een belangrijke bijdrage aan onze ruimtelijke kwaliteit. We
hebben alle belangrijke voorzieningen binnen handbereik, maar staan
ook in verbinding met onze omgeving in Noord-Holland. Juist de
mix van het dorpse karakter en de nieuw-stedelijke allure maakt de
nieuwe gemeente zo aantrekkelijk en dynamisch.
Het sterke verenigingsleven en de grote gemeenschapszin bepalen
de identiteit van onze kernen en daarmee van de gemeente als
geheel. We bieden ruimte waar mogelijk en zorg waar nodig.
Samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke
organisaties werken we aan een toekomstbestendige gemeente die
op een duurzame manier maatschappelijke opgaven aanpakt. Door
actief te besturen en innovatie te stimuleren blijft de gemeente haar
ambities behalen en is zij een sterke regionale partner.
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4. TOEKOMSTPERSPECTIEF:
EEN SCHETS VAN DE
NIEUWE GEMEENTE

4.1

Inleiding

Kernen met eigen identiteit

In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens de visie op de

De nieuwe gemeente heeft negen karakteristieke kernen

nieuwe gemeente; de ambities en opgaven waar de nieuwe

met ieder een eigen identiteit: Noord-Scharwoude, Zuid-

gemeente voor staat; de veranderingen voor organisatie

Scharwoude, Broek op Langedijk, Oudkarspel, Sint Pancras,

en personeel; de ﬁnanciële situatie en de naamgeving en

Koedijk, Veenhuizen, ’t Kruis en De Noord. De identiteit van

buitengrenzen toegelicht.

dorpen en kernen is niet afhankelijk van de bestuurlijke
indeling in een gemeente; zeker niet bij deze sterke

De gemeenteraad van de nieuwe gemeente heeft

gemeenschappen. Wel biedt de gemeente voorzieningen en

veel invloed op de uiteindelijke vormgeving van de

randvoorwaarden om zowel de kracht van de individuele

gemeente. De onderstaande visie en ambities zijn daarom

kernen als de onderlinge band tussen deze kernen te

een startpunt en kunnen nader ingevuld worden ter

vergroten. Daarbij zijn er kernen met een kleinschalig

voorbereiding op de bestuurlijke fusie.

karakter, maar ook een groter gebied met een nieuwstedelijke identiteit.

4.2

Visie op de nieuwe gemeente

Grote gemeente met een dorps karakter

Uit de consultatie van inwoners en verenigingen en de

Na een bestuurlijke fusie tussen Langedijk en

zienswijzeprocedure blijkt het unieke karakter van elk van

Heerhugowaard ontstaat een grote gemeente met meer

de kernen iets waar de inwoners zowel trots op als bezorgd

dan 80.000 inwoners en een oppervlakte van ongeveer

over zijn. Daarom ontwikkelt de nieuwe gemeente een

67 km2. Het grondgebied omvat een historisch dorpslint

speciﬁek kernenbeleid, gericht op het behouden van de

aan het water, tuinderijen, moderne industrie, een

identiteit van de kernen en het realiseren van publieke

eigentijds winkelgebied en volop recreatiemogelijkheden.

waarde ten behoeve van de inwoners. Uitgangspunten zijn:

De nieuwe gemeente heeft een dorps karakter met
toegankelijke voorzieningen in de kernen in combinatie met

•

hoogwaardige voorzieningen, die passen bij een gemeente

Maatwerk: in de manier waarop het kernenbeleid per
kern of wijk wordt vormgegeven.

met nieuw-stedelijke allure.

•

Agenderingsrecht: door zowel inwoners als gemeente:

In de nieuwe gemeente is eenheid in verscheidenheid: de

•

‘Institutionalisering’ voorkomen: een ‘tussenlaag’ tussen

beide kunnen onderwerpen inbrengen ter bespreking
inwoners binnen één gemeente hebben de keuze tussen

gemeente en inwoners door ‘ons-kent-ons-structuren’

verschillende sferen. Hierdoor is er plaats voor iedere

moet vermeden worden.

inwoner en ontstaat er een sterke gemeente, waarin

•

Coproductie: bij de vormgeving van het kernenbeleid:

iedereen telt en wordt gezien. In de nieuwe gemeente is het

het maatwerk per kern of wijk komt tot stand in

goed wonen, werken en recreëren voor iedereen.

samenspraak tussen inwoners en gemeente.
•

Grenzeloos besturen: inwoners dienen geen last te
hebben van gemeentegrenzen.
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De nieuwe gemeente wil met het kernenbeleid en

Hoge kwaliteit voorzieningen

participatiebeleid ruimte geven aan de opkomst van de

Verbinding in de nieuwe gemeente is van groot

participatiesamenleving, waarbij de overheid niet langer

belang, zowel op sociaal vlak als qua infrastructuur en

de instantie is die alles regelt in het publieke domein.

voorzieningen. De kernen zijn complementair in de culturele

Hierover zullen samen met inwoners, ondernemers en

voorzieningen, mogelijkheden voor toerisme en recreatie

maatschappelijke organisaties beleid en afspraken worden

en de onderwijsvoorzieningen. Daarnaast zijn de faciliteiten

gemaakt. Een grotere, sterkere gemeente heeft de kracht en

op verschillende schaalgroottes aanwezig, waardoor aan

kennis om hier mee om te gaan.

de verschillende wensen van inwoners wordt voldaan. De

10

nieuwe gemeente zorgt dat de faciliteiten van de gemeente
Eén van de kenmerken van Sint Pancras en Koedijk is dat

voor alle inwoners bereikbaar en toegankelijk zijn.

het dicht tegen Alkmaar gelegen is. De publieke waarde
kan (en moet soms) dus samen met Alkmaar worden

Rust en groen

gerealiseerd. Het uitgangspunt van grenzeloos besturen

De ruimtelijke kwaliteit van de nieuwe gemeente vormt

kan helpen om inwoners beter te bedienen die beperkingen

de fysieke verbinding tussen de kernen. Onder meer Park

ervaren door gemeentegrenzen. De gemeenten Langedijk

van Luna en Geestmerambacht hebben een belangrijke

en Heerhugowaard hebben het initiatief genomen om

plaats als groene gebieden met een recreatief karakter in de

samen met Alkmaar en binnen de Regio Alkmaar te bekijken

gemeente. Het groen en water verbinden de verschillende

hoe we dat zouden kunnen vormgeven.

kernen en zorgen voor rust en kwaliteit van leven. De
natuur krijgt voldoende zorg, waarbij ook recht wordt

Sterke gemeenschapszin

gedaan aan de agrarische oorsprong van het gebied. Het

Het rijke verenigingsleven is kenmerkend voor de

Rijk der Duizend Eilanden is een historisch gebied dat het

nieuwe gemeente. Het verenigingsleven en de sterke

ondernemerschap en de pioniersgeest van de inwoners

gemeenschapszin zorgen voor de sociale cohesie in de

symboliseert.

gemeente en worden gestimuleerd. Activiteiten die speciﬁek
zijn bedoeld voor jeugd of kwetsbare groepen krijgen extra

De nieuwe gemeente voert haar beleid uit met aandacht

ondersteuning. De verschillende culturen en bijbehorende

voor duurzaamheid en klimaat, niet alleen passend bij de

tradities, zoals de kermis, behouden vanzelfsprekend hun

doelstellingen uit het klimaatakkoord maar ook aansluitend

plaats.

bij de ambities van de gemeente (emissieneutraal 2030).
Innovatief en ondernemend
De nieuwe gemeente combineert de sterke punten van de
besturen en organisaties van Langedijk en Heerhugowaard.
Dit door de weloverwogen stappen van Langedijk te
koppelen aan de voortvarendheid van Heerhugowaard en
door de innovatieve pioniersgeest van Heerhugowaard te
versterken door de zorgvuldige borging die Langedijk eigen

10 In aanloop naar de vorming van de nieuwe gemeente is reeds een
begin gemaakt met de ontwikkeling en invulling van dit kernenbeleid. Speciﬁek voor de Sint Pancras en Koedijk zijn er ‘ontwerpsessies kernenbeleid’ georganiseerd. In de ontwerpsessie van Sint
Pancras is door de aanwezigen in gezamenlijkheid besloten om de
gesprekken over ‘kernenbeleid’ voort te zetten, te intensiveren en
te verbreden. Hierin wordt op zoek gegaan naar elementen om de
samenwerking tussen de gemeente en de inwoners van de kernen
te verbeteren en te versterken. In de gesprekken met de Koedijkers
kwam met name het onderwerp ‘communicatie’ op tafel. Hierbij
valt o.a. te denken aan de invloed van de inwoners van Koedijk op
keuzes die de gemeente maakt in Koedijk, waaronder het onderhoud van de openbare ruimte. Gezien de schaal van Koedijk is
geconcludeerd dat het gezamenlijk organiseren van een zogenaamd
‘buurtfeest voor een dag’ een mooi initiatief zou zijn, om op te halen
wat Koedijkers belangrijk vinden (genoemd werd bijvoorbeeld al een
jaarlijkse wijkschouw), gericht op het behoud en de versterking van
de leefbaarheid.

is, zodat verbeteringen een structureel karakter krijgen.
Innovatief en datagedreven werken zijn ambities die
de nieuwe gemeente onderscheidt van anderen. De
ondernemingszin die zo kenmerkend is voor de inwoners
levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de
gemeente.
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Inwoners die meedoen

4.3

Ambities en opgaven

De gemeente betrekt en informeert haar inwoners

4.3.1 BESTUUR EN DEMOCRATIE

actief. De nieuwe gemeente is zeer toegankelijk voor al

Maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen binnen

haar inwoners en steunt initiatieven die bevorderen dat

het openbaar bestuur zorgen voor een andere rol van de

inwoners meedenken, zoals een leefbaarheidsfonds en de

nieuwe gemeente. De ‘participatiemaatschappij’ is zowel

gemeenteraadscommissie ‘Meespraak en Communicatie’,

een gevolg van grotere mogelijkheden en zelfstandigheid

zoals die reeds bestaat in Heerhugowaard. Centraal staat de

van inwoners (mede door een hoger gemiddeld

service aan de burger. Deze verwacht een goede bediening,

opleidingsniveau en meer welvaart), als van minder geloof

mensen die weten waar ze het over hebben, snelheid en een

in maakbaarheid en de afnemende ﬁnanciële ruimte van de

goed niveau.

overheid. De opkomst van deze participatiesamenleving,
waarbij de overheid niet langer de instantie is die alles

De kernwaarden die de ambtenaren uitdragen, zijn:

regelt in het publieke domein, heeft gevolgen voor de

responsief, nabij, betrokken en benaderbaar. De gemeente

gemeentelijke organisatie.

hecht er aan om in alle kernen zichtbaar te zijn en zo de
afstand tussen de inwoners en het bestuur klein te houden.

De nieuwe gemeente maakt samen met ondernemers en

Ook wordt een bottom-up benadering gehanteerd, zodat

inwoners beleid en afspraken over het publieke domein.

inwoners, náást de reguliere mogelijkheden, invloed

Voorbeeld daarvan is de inzet op het Right to Challenge, het

hebben op de gemeente waarin zij wonen.

uitdaagrecht voor inwoners om de gemeente uitvoeringstaken te laten overdragen als die inwoners die taken beter

De gemeenten blijven met inwoners in gesprek gaan over

kunnen uitvoeren, maar ook al bestaande initiatieven die in

wat belangrijk is voor hun kern en aan welke voorzieningen

4.2 zijn genoemd. Deze nieuwe verhoudingen betekenen dat

waarde wordt gehecht. Deze informatie wordt meegenomen

de gemeente een goede en effectieve balans houdt tussen het

bij het vaststellen van beleid voor de nieuwe gemeente.

opereren vanuit regelgeving en het optreden als partner. Daarnaast heeft de gemeentelijke organisatie meer beschikking

Sterke partner in de regio

over specialismen om aan de speciﬁeke en complexe vraag-

De ambitie is een krachtige regionale speler te zijn die

stukken en vragen uit de samenleving te kunnen voldoen.

namens de regio belangen kan behartigen. De nieuwe
gemeente is een krachtige verbinder tussen de verschillende

4.3.2 SOCIAAL DOMEIN

samenwerkingsverbanden in de regio waarin zij actief is, en

De nieuwe gemeente neemt haar verantwoordelijkheid in

versterkt zo de bestuurskracht van de regio.

het sociaal domein, waarbij een aanzienlijke inspanning
wordt verricht om taken met betrekking tot de Jeugdzorg

Een cruciale samenwerking in de regio is die tussen de nieuwe

en Wmo goed uit te voeren en zorg dichtbij de burger te

gemeente en Alkmaar. De samenwerking binnen de voorma-

brengen. Net als voor andere gemeenten, is de belangrijkste

lige HAL-constructie wordt uitgebouwd, waardoor deze twee

opgave, na de transitie van de nieuwe taken, een

sterke regionale spelers gezamenlijk resultaten behalen.

transformatie van de zorg te bereiken waarbij preventie en
integrale zorg op maat worden gerealiseerd.

Ambitieus, kritisch en actief bestuur
Het bestuur van de nieuwe gemeente is bovenal ambitieus

Het samenwerkingsverband HALte werk blijft de taken

en gedreven om de bestuurskracht te versterken en

met betrekking tot bijstand, begeleiding naar werk,

ﬁnanciële stabiliteit te creëren. Het bestuur stuurt op kaders

minimabeleid en schuldhulpverlening uitvoeren voor

en hoofdlijnen en geeft ruimte aan een kritische houding

de nieuwe gemeente. Daar waar multiproblematiek

en samenwerking. De gemeente onderhoudt ook buiten de

optreedt, is vaak sprake van schulden. Op het gebied van

regio een stevig netwerk op lokaal, provinciaal en landelijk

schuldhulpverlening is er in veel gevallen een directe link

niveau. Door de actieve houding van bestuurders bereikt de

tussen de taken die HALte werk uitvoert en de taken die

gemeente haar doelen.

de nieuwe gemeente zelf uitvoert. De nieuwe gemeente
zet zich in om de samenwerking met HALte werk rondom

Ook de ambtelijke organisatie is ambitieus en denkt
proactief mee met de gemeenteraad en het college.

schuldenproblematiek te versterken.
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Ook investeert de nieuwe gemeente in het versterken van

Bovendien wil de nieuwe gemeente inzetten op een goede

de eigen dienstverlening op het gebied van de Wmo en

ontsluiting van de kernen, in onderlinge verbinding met

Jeugdzorg. Centraal staan de toegankelijkheid van de zorg,

elkaar en met de regio, door goede aansluiting op het

het mogelijk maken van laagdrempelig contact tussen

wegennet, openbaar vervoer en ruimte voor ﬁetsen en

verschillende partners en hulpverleners, en preventie.

parkeren.

Tevens zorgt de nieuwe gemeente voor kwalitatief goed

Tot slot werkt de gemeente aan doelgroepgerichte

en toegankelijk onderwijs voor alle leerlingen in zowel het

huisvesting, voor met name jongeren, starters en ouderen.

basis- als voortgezet onderwijs.
4.3.4 ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID
4.3.3 FYSIEK DOMEIN

De nieuwe gemeente wil de ondernemers faciliteren

De nieuwe gemeente zet in op goede voorzieningen en

in verdere groei en ontwikkeling door regelgeving te

behoud van de groene omgeving. Beide dragen bij aan een

vereenvoudigen of versoepelen waar dat kan. De economie

hoge kwaliteit van leven.

verandert continu als gevolg van innovaties, de digitale
transformatie en de toenemende beschikbaarheid van

De Omgevingswet is een kans om het fysieke domein van

informatie en dalende vervoerskosten. Zowel op het niveau

de nieuwe gemeente vorm te geven. De Omgevingswet

van de detailhandel als op de bedrijventerreinen zullen

biedt veel ruimte voor gebiedsgericht beleid. Dat houdt in

zich door deze technologische ontwikkelingen grote, nu nog

dat per gebied afwijkende regels kunnen worden gesteld.

onbekende veranderingen (kunnen) voordoen. De gemeente

Daarmee wordt recht gedaan aan de verschillende karakters

wil de vestiging van innovatieve bedrijven en bedrijven die

van de kernen, terwijl ook een zekere eenheid binnen de

actief zijn op het gebied van duurzaamheid stimuleren.

gemeente wordt bewaakt. Momenteel werken de huidige
gemeenten aan een gezamenlijke strategische visie voor

Ook wil de gemeente de dialoog tussen onderwijs en

de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving,

het bedrijfsleven versterken, om op deze manier verdere

waarin onder meer integraal werken, gebiedsgerichtheid

ontwikkelingen teweeg te brengen. De economische

en het betrekken van inwoners verder verankerd zijn. Deze

groei en uitbreiding of verandering van werkgelegenheid

kan door de nieuwe gemeente worden overgenomen. De

bieden kansen voor mensen die nu niet participeren in de

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD-NHN) blijft een

beroepssamenleving. De nieuwe gemeente wil deze groep

belangrijke partner voor de nieuwe gemeente.

ondersteunen om weer deel uit te kunnen maken van het
arbeidsproces.

Een belangrijke pijler voor de nieuwe gemeente is
duurzaamheid, met een focus op de energietransitie en

De nieuwe gemeente zet in op uitbreiding van het toerisme

klimaatadaptatie, maar ook breder. De nieuwe gemeente

en recreatie door meer activiteiten te ontwikkelen in

is toekomstbestendig en gericht op een duurzame

natuurgebieden zoals het Geestmerambacht en Park

samenleving, op zowel sociaal, fysiek als economisch

van Luna. Ook historische plaatsen zoals het museum

domein. In Heerhugowaard werd hier al actief op gestuurd

Broekerveiling zullen verder vermarkt worden.

en ook Langedijk had op dit gebied ambities uitgesproken.
De gemeentelijke ambitie binnen het fysiek domein sluit

Binnen deze ontwikkelingen wil de nieuwe gemeente

goed aan op de landelijke en internationale afspraken,

uitgroeien naar een gemeente die gelijke kansen geeft aan

zoals het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 en de recente

kleine, grote en startende ondernemingen. Het behalen

Klimaatwet. Voor een klimaatbestendige leefomgeving is

van de top 100 MKB-vriendelijkste gemeenten is onderdeel

water een belangrijk thema: door klimaatverandering is een

van deze focus. Een onderliggende ambitie is het zorgen

ander waterbeheer nodig waarbij aandacht is voor grote

voor vitale bedrijfsterreinen. In het Stationsgebied zijn veel

verschillen in aanbod van water: van droogte tot intensieve

mogelijkheden voor ondernemers en de gemeente zal in de

regenbuien. Dit heeft zijn weerslag op rioleringen (grotere

te ontwikkelen toekomstvisie voor dit gebied de onderne-

capaciteit, gescheiden afvoer van huizen/bedrijven en

mers en andere belanghebbenden actief betrekken. Andere

hemelwater), oppervlaktewater (kanalen en beken) en de

kwesties zoals goede bereikbaarheid zijn voor zowel de

behoefte aan waterberging.

ondernemers als gemeente een belangrijk aandachtspunt.
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Korte lijnen tussen ondernemers en de gemeente zijn

De nieuwe gemeente zal een nieuw Lokaal Integraal

kenmerkend voor de goede samenwerking en zullen

Veiligheidsplan opstellen. De nieuwe burgemeester zal

onder andere door het openhouden van de gemeentelijke

hierop toezien als verantwoordelijke voor de openbare orde.

loketten in zowel Langedijk en Heerhugowaard en frequente

Het plan zal zich kenmerken door een integrale aanpak van

overleggen met de ondernemersvertegenwoordiging

problematiek en de nadruk op preventie.

worden behouden.
4.3.6 DIENSTVERLENING
De mogelijkheden voor kwalitatieve regionale

De nieuwe gemeente bouwt voort op de gezamenlijke (visie

samenwerking, zowel binnen de regio Alkmaar als met

op) dienstverlening vanuit de ambtelijke fusieorganisatie.

omliggende regio’s, tussen ondernemers zal door de nieuwe

Die visie luidt: maximaal dienstverlenend, innovatief

gemeente worden gestimuleerd. Door de schaalvergroting

en modern. In de uitvoering betekent dat: digitaal waar

van de nieuwe gemeente kunnen op regionaal en

het kan en maatwerk waar het beter is. De huidige twee

provinciaal niveau meer kansen voor ondernemers worden

locaties voor burgerzaken (De Binding in Langedijk

gecreëerd.

en het gemeentehuis in Heerhugowaard) en de twee
afvalbrengstations (op industrieterrein Breekland in

4.3.5 VEILIGHEID

Langedijk en aan de Beukenlaan in Heerhugowaard) blijven

De nieuwe gemeente werkt op het gebied van veiligheid

behouden.

nauw samen met de andere gemeenten in de regio met de
gezamenlijke ambitie: Noord-Holland nog veiliger maken

Digitalisering is de afgelopen twee decennia een steeds

en houden. De veiligheid van burgers staat bovenaan.

grotere rol gaan spelen in ons leven. Digitalisering biedt

Inwoners die in de nieuwe gemeente wonen, werken en

legio mogelijkheden voor de dienstverlening aan burgers.

recreëren kunnen zelf veel doen om hun buurt en omgeving

De nieuwe gemeente wil hierop inzetten. De website

veiliger te maken. Daarbij moeten ze kunnen rekenen op

moet daarbij een prominente rol krijgen. Dat zorgt ook

een krachtige overheid. Eén gemeente, politie en Openbaar

voor een interne opgave om verder te bouwen aan de

Ministerie die in goede afstemming en waar nodig hulp

digitale (informatie)systemen en te zorgen voor voldoende

bieden bij het oplossen van veiligheidsproblemen. De

specialistische kennis, bijvoorbeeld op het gebied van

gemeente voert de regie op de lokale integrale veiligheid.

privacywetgeving (AVG), beveiliging en data-gestuurd
werken.

De nieuwe gemeente is onderdeel van het politiedistrict
Noord-Holland-Noord, hetgeen geen wijziging betekent ten

De nieuwe gemeente wil er daarnaast voor zorgen dat

opzichte van de twee gemeenten hiervoor. De driehoek van

de gemeente toegankelijk en gastvrij is, zodat iedereen

de nieuwe gemeente bestaat uit het OM, Politie, gemeente

mee kan doen. Persoonlijk contact waar dat beter is,

Hollands Kroon, gemeente Koggenland en de nieuwe

draagt hieraan bij. Daarnaast wil de nieuwe gemeente

gemeente.

dat de gemeentelijke gebouwen goed toegankelijk zijn
voor inwoners met een beperking en dat de digitale

Belangrijke onderwerpen voor het veiligheidsbeleid van de

dienstverlening ook toegankelijk is voor mensen met een

nieuwe gemeente zijn:

beperking.

•

Aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

•

Jeugd, alcohol en drugs en veilig uitgaan.

•

Sociale kwaliteit en woonoverlast.

Ook het verbeteren van informatieveiligheid (waaronder
cybercrime) en de aanpak van high impact crime, ofwel
woning- en bedrijfsinbraken, overvallen, straatroof en
geweld, zullen door de nieuwe gemeente worden opgepakt.
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Organisatie en personele aspecten

Met een inwonersaantal van meer dan 80.000 wordt een

De herindeling van Langedijk en Heerhugowaard wordt

basis gelegd voor een robuuste ambtelijke organisatie,

vooraf gegaan door een fusie van de ambtelijke organisaties

mede door het toenemende volume, mogelijkheden tot

van beide gemeenten per 1 januari 2020. Op het moment

ontwikkeling, kwaliteitsverbetering en goede salariëring.

dat de gemeenten bestuurlijk samengaan, is dus al twee

Door de ambtelijke fusie is hier reeds een begin mee

jaar sprake van één ambtelijk apparaat. Het is de bedoeling

gemaakt.

met de ambtelijke fusie een organisatie neer te zetten
die per 1 januari 2022 meteen klaar is voor de nieuwe

Qua personeel en organisatie treden er in de overgang van

gemeente.

een ambtelijke naar een bestuurlijke fusie nog een aantal
veranderingen op, zoals beschreven in de volgende tabel:

OVERZICHT VERSCHILLEN AMBTELIJKE EN BESTUURLIJKE FUSIE

Organisatieniveau

Bestuurlijk niveau

AMBTELIJKE FUSIE

BESTUURLIJKE FUSIE

1 Twee burgemeesters

Eén burgemeester

2 Twee griffiers

Eén griffier

3 Langedijk: 4 wethouders (maximaal 4,4 fte)
Heerhugowaard: 6 wethouders (maximaal 6,6 fte)

Minder wethouders (maximaal 9 wethouders; 7,7 fte)10

4 52 raadsleden

37 raadsleden11

5 Huidig aantal griffiemedewerkers (zeven)

Minder griffiemedewerkers óf een andere inzet12

6 Twee gemeentesecretarissen

Eén gemeentesecretaris

7 Twee keer secretariële ondersteuning

Eén secretariële ondersteuning

8 Drie bestuursadviseurs

Drie bestuursadviseurs13

10 Grotere financiële administratie door 3x P&C cyclus i.p.v. 2x

De uitbestede diensten, sturing en informatievoorziening

•

worden in de bestuurlijke fusie geharmoniseerd:
•

Kleinere financiële administratie door éénmalige P&C cyclus

Harmonisatie van de sturing: er is nog maar één
gemeente en één raad die de verbonden partijen moet

Harmonisatie van de uitbestede diensten: dit

aansturen (naast alle andere partijen). Dat betekent

wordt naar verwachting geen belangrijke bron van

dat er nog maar één accounthouder hoeft te zijn per

kostenbesparing ten opzichte van de ambtelijke fusie,

verbonden partij.

te meer omdat (bij de inkoop) al zeer nauw wordt
samengewerkt in de regio. Gelet op de beoogde

•

Harmonisatie van de informatievoorziening: de

inwerkingtreding van de bestuurlijke fusie per 1 januari

accounthouder hoeft maar één college en één raad van

2022, is er voldoende mogelijkheid binnen geldende

informatie te voorzien.

dienstverleningsovereenkomsten tot omvorming te
komen en frictiekosten te vermijden.11

11 De inschatting is dat een gezamenlijk college bij een bestuurlijke
fusie kleiner zal zijn dan de colleges van de twee gemeenten bij
elkaar opgeteld en dat het uit minder wethouders zal bestaan. Het
aantal is aan de nieuwe gemeente(raad) en is wettelijk begrensd
(zie artikel 36 Gemeentewet).
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4.5

Financiële aspecten en gevolgen

4.5.1 IMPACT OP ALGEMENE UITKERING:
STRUCTUREEL EN INCIDENTEEL
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De herindelingsmaatstaf is bedoeld ter dekking van
eenmalige kosten die direct verband houden met de
herindeling. Denk hierbij aan het in elkaar schuiven van

Een herindeling heeft gevolgen voor de incidentele en de

de ambtelijke diensten, huisvesting, automatisering,

structurele uitkering uit het gemeentefonds voor de nieuwe

harmoniseren van verordeningen en dergelijke. De ervaring

gemeente. Een gespecialiseerd bureau (Frontin Pauw) is

leert dat de bijdrage voldoende is om de kosten af te

gevraagd hier een eerste doorrekening van te maken. Dit

dekken, eventueel overschot kan voor andere doeleinden

biedt het volgende inzicht:

worden ingezet.

•

Structureel stijgt de algemene uitkering met € 578.000
ten opzichte van de algemene uitkering van de beide

De op handen zijnde herijking van het gemeentefonds biedt

gemeenten tezamen, gebaseerd op het nieuwe

mogelijk ﬁnanciële opties voor de nieuwe gemeente.

inwonersaantal. Dit biedt een solide basis voor de
nieuwe gemeente en organisatie.

4.5.2 EFFECT HARMONISATIE OZB-TARIEVEN
Bij de herindeling worden de OZB-tarieven geharmoniseerd.

•

De incidentele (dus eenmalige) bijdrage vanuit het Rijk

Er ontstaat immers één gemeente met één belastingtarief.

voor frictiekosten komt in totaal uit op ongeveer € 7,8

In de volgende tabel zijn de huidige tarieven (2018) van

miljoen. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

beide gemeenten opgenomen.

-

In het jaar voorafgaand aan de herindeling (dus in
2021) ontvangen de gezamenlijke fusiepartners een

OZB-TARIEF
HEERHUGOWAARD

€ 1,5 miljoen, en wordt gelijkelijk onder de partners
verdeeld ongeacht de schaalgrootte (dus ieder

Woningen en roerende woonruimten

ongeveer € 0,75 miljoen).

Eigenaren

Vanaf het jaar van herindeling (dus vanaf 2022 wordt

Niet-woningen en roerende bedrijfsruimten

kwart van de frictiebijdrage. Deze bedraagt ongeveer

-

OZB-TARIEF
LANGEDIJK

TYPE
OBJECT/
GRONDSLAG

0,11358%

0,11638%

GEMIDDELD
TARIEF

0,11498%

nog een bijdrage ontvangen van in totaal ongeveer

Eigenaren

0,20776%

0,29044%

0,24910%

€ 6,2 miljoen. Deze wordt in vier porties verdeeld, in

Gebruikers

0,18362%

0,25905%

0,22134%

het tempo 40 – 20 – 20 – 20 %.

34

•

HERINDELINGSADVIES DIJK EN WAARD

De gemeente Heerhugowaard heeft hogere OZBtarieven dan de gemeente Langedijk. Dit betreft met

4.6

Naamgeving van de nieuwe gemeente,
buitengrenzen en beoogde fusiedatum

name de tarieven voor niet-woningen en roerende

De gemeenten Langedijk en Heerhugowaard hebben de

bedrijfsruimten.

Adviescommissie Aardrijkskundige Namen gevraagd met
een voorstel voor een naam van de nieuwe gemeente te

•

De bandbreedte voor de inkomsten uit OZB voor de

komen. Op eigen initiatief heeft het Noord Hollands Dagblad

verschillende scenario’s is als volgt:

een wedstrijd uitgeschreven voor de nieuwe naam. Hier

-

de grootste stijging (bij het hanteren van de

kwam de naam Dijk & Waard als winnaar uit de bus.12 Op

maximale tarieven) is € 680.000

30 oktober 2019 besloten de beide raden dat mogelijke

de grootste daling (bij het hanteren van minimale

namen voor de nieuwe gemeente werden opgehaald onder

tarieven) is -/- € 1.179.000

inwoners van Langedijk en Heerhugowaard.

wanneer de gemiddelde tarieven worden gehanteerd,
dalen de OZB inkomsten met ongeveer € 505.000.

12 https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190405_70890074/
en-de-nieuwe-naam-voor-heerhugowaard-langedijk-is-dijk-waard
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Er is een peiling gehouden onder de inwoners met behulp

De nieuwe gemeente wordt per 1 januari 2022 gevormd.

van een digitaal platform en ofﬂine media, over de namen

De buitengrenzen van de nieuwe gemeente zijn de

die waren geselecteerd door een commissie bestaande uit

huidige buitengrenzen van de gemeenten Langedijk en

raads- en collegeleden.

Heerhugowaard. Bijlage 1 toont de detailkaart met de
buitengrenzen van de nieuwe gemeente.

Aan de peiling namen bijna 12.000 inwoners deel. Uit de
peiling bleek dat voor de naam ‘Dijk en Waard’ het minst
negatief en het meest positief is beoordeeld.
De raden van Langedijk en Heerhugowaard hebben deze
uitkomst overgenomen. De nieuwe naam van de gemeente
zal luiden: Dijk en Waard.
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5. TOETSING VAN DE
HERINDELING

In dit hoofdstuk wordt de voorgestelde samenvoeging van

•

Interne samenhang en nabijheid van bestuur: de

de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard getoetst aan

nieuw te vormen gemeente moet een logische interne

de criteria van het ‘Beleidskader gemeentelijke herindeling’

samenhang tussen kernen kennen die identiteit geeft

(paragraaf 5.1) en aan de aanvullende provinciale criteria

(sociaal, cultureel, economisch etc.) aan de nieuwe

(paragraaf 5.2). Paragraaf 5.3 bevat de conclusies van deze

bestuurlijke eenheid.

toetsing.
•

5.1

Regionale samenhang: de nieuwe gemeente moet een
krachtige bestuurlijke partner zijn voor medeoverheden

Criteria ministerie van BZK

In 2013 heeft het kabinet een ‘Beleidskader gemeentelijke

en door samenwerking of anderszins een bijdrage

herindeling’ vastgesteld. Dit beleidskader is in maart 2019

kunnen leveren aan regionale opgaven en taken.

herzien. Het credo is: ‘Dubbelopgave gemeenten: voldoende
slagkracht en nabij lokaal bestuur’. Meer nog dan voorheen

In de volgende paragrafen wordt het onderhavige

ligt de nadruk op het belang van breed draagvlak, de

herindelingsvoorstel getoetst aan de criteria van het

inzet van het gemeentebestuur om de lokale democratie

‘Beleidskader gemeentelijke herindeling 2019’. Tevens wordt

te verrijken en maatschappelijke opgaven op het terrein
van bijvoorbeeld wonen, veiligheid en zorg op te lossen.

aangegeven op welke manier de voorgestelde herindeling
13

Het beleidskader bevat de inhoudelijke en procesmatige

bijdraagt aan het bedienen van inwoners en het omgaan
met maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen.

kaders voor een gemeentelijke herindeling. Om te kunnen
beoordelen of en op welke wijze een herindelingsadvies
leidt tot een wetsvoorstel, toetst de minister elk

5.1.1 DRAAGVLAK: LOKAAL BESTUURLIJK, REGIONAAL
EN MAATSCHAPPELIJK

herindelingsadvies aan vier criteria, waarbij per geval wordt

Lokaal bestuurlijk draagvlak

gekeken naar de lokale en regionale omstandigheden,

Onder lokaal bestuurlijk draagvlak wordt verstaan: het

ontwikkelingen en context:

draagvlak voor de herindeling onder de colleges en raden
van de betrokken gemeenten.

•

Draagvlak: hier wordt onderscheid gemaakt tussen
lokaal bestuurlijk (gemeenteraden), regionaal

Met de principebesluiten van de gemeenteraden van

(buurgemeenten, provincie) en maatschappelijk

Langedijk en Heerhugowaard op 26 februari 2019 is aan

draagvlak (inwoners en maatschappelijke organisaties).

dit criterium voldaan. De gemeenteraad van Langedijk
heeft met ruime meerderheid – zestien voor- en vijf

•

Bestuurskracht: de nieuw te vormen gemeente moet

tegenstemmen – het principebesluit genomen tot een

in staat zijn haar maatschappelijke opgaven aan te

bestuurlijke fusie met Heerhugowaard. De gemeenteraad

gaan en wettelijke taken adequaat te vervullen, zowel

van Heerhugowaard heeft het voorstel voor een bestuurlijke

op lokaal als regionaal niveau, waarbij recht wordt

fusie met Langedijk unaniem aangenomen.

gedaan aan en in het belang wordt gehandeld van haar
maatschappelijke omgeving.

De gemeenten hebben op eigen initiatief en met eigen
motieven voor deze herindeling gekozen. Daarmee is er

13 Kamerbrief ‘Gemeentelijke Herindeling’, 22 maart 2019, Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

meer dan voldoende lokaal bestuurlijk draagvlak voor de
herindeling van deze twee gemeenten.
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Maatschappelijk draagvlak

In aanloop naar de vaststelling van het herindelingsontwerp

Uitgangspunt voor het onderzoeken en vergroten van het

zijn er tien inwonersbijeenkomsten georganiseerd in

maatschappelijk draagvlak voor de herindeling is dat de

alle kernen van zowel Langedijk als Heerhugowaard.

betrokken gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor het

Inwoners waren in de gelegenheid hun vragen te stellen

betrekken van inwoners en andere belanghebbenden.

en aandachtspunten mee te geven aan de bestuurders.

De gemeenten hebben een inspanningsverplichting om

Bovendien zijn nog twee ondernemersavonden

te investeren in het maatschappelijk draagvlak voor een

georganiseerd; één vanuit de gemeente en één vanuit de

herindeling.

ondernemers zelf. Tot slot hebben de gemeenten twee
avonden voor maatschappelijke organisaties georganiseerd.

In de voorgeschiedenis (paragraaf 3.2) is te lezen dat de
gemeente Langedijk al sinds 2013 bezig is zich te beraden

Thema’s die tijdens de inwonersbijeenkomsten veelvuldig

op haar bestuurlijke toekomst. De raad heeft daarbij telkens

terugkwamen waren:

de inwoners, dorpsraden, verenigingen en bedrijven

•

het behoud van de identiteit van kernen

betrokken en geraadpleegd. Dit gebeurde onder meer

•

sterk verenigingsleven; groene leefomgeving

door bezoeken van burgemeester en wethouders aan de

•

behoud van faciliteiten; korte lijnen met de gemeente

diverse dorpskernen en door betrokkenheid bij de diverse

•

duurzaamheid

verkennende onderzoeken.

•

veiligheid

•

wegen en openbaar vervoer

•

aandacht voor speciﬁeke doelgroepen zoals jongeren en

Vanaf het moment dat de gemeenteraden van Langedijk
en Heerhugowaard het principebesluit namen tot

ouderen, met name gericht op wonen en voorzieningen

herindeling, hebben de gemeenten samen opgetrokken
om inwoners, maatschappelijke organisaties en

De bestuurders en inwoners hebben deze onderwerpen

bedrijfsleven te informeren en consulteren. Hiervoor is een

intensief met elkaar besproken tijdens deze avonden.

communicatiestrategie uitgewerkt, die opgenomen is als

Inwoners signaleerden op de verschillende thema’s zowel

bijlage 2.

kansen als aandachtspunten in de nieuwe gemeente. De
belangrijkste opmerkingen en wensen van de inwoners,

Inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven

ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn

zijn via verschillende media op de hoogte gehouden van de

verwerkt in het beeld van de nieuwe gemeente dat is

ontwikkelingen in het proces. Zo is er voorafgaand aan de

weergegeven in hoofdstuk 4.

inwonersavonden een magazine uitgebracht en huis-aanhuis verspreid, waarin onder meer uitleg wordt gegeven

Uit de consultaties van inwoners kan worden geconcludeerd

over waarom de gemeenten samengaan en het proces

dat men in Heerhugowaard in het algemeen positief of

van de herindeling. Op de speciaal ontwikkelde website

neutraal tegenover de fusie staat. Ook ondernemers en

www.langedijkenheerhugowaard.nl konden inwoners

het maatschappelijke middenveld zijn overwegend positief

de laatste informatie vinden en hun mening geven. Ook

en hadden tijdens de bijeenkomsten vooral inhoudelijke

zijn bewoners op straat bevraagd om inzicht te krijgen in

vragen. In Langedijk staat men in het merendeel van de

hun visie op de nieuwe gemeente. Aan het eind van de

kernen positief of neutraal tegenover de fusie.

consultatiefase is opnieuw een magazine onder de inwoners
verspreid waarin de opbrengsten van alle avonden met
ondernemers, maatschappelijke organisaties en inwoners
zijn weergegeven. Ook is er aandacht voor de extra
draagvlakmeting in Sint Pancras en Koedijk. In het magazine
is het tijdspad opgenomen van de fusie zoals dat op dit
moment en met de huidige kennis van zaken is voorzien.
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•

Robuuste nieuwe gemeente. In eerder genoemde

Pancras week hiervan af. Tijdens de bewonersbijeenkomsten

enquête spraken inwoners van Langedijk de verwachting

in die kernen sprak een deel van de aanwezigen bezwaar

uit dat de gemeente het voortouw neemt bij het

uit tegen de fusie met Heerhugowaard, omdat men

ontwikkelen of verbeteren van voorzieningen en

maatschappelijk meer gericht is op Alkmaar. Dit beeld is

activiteiten in de gemeenschap. De grote gemeente

door een aantal inwoners geprobeerd te staven in petities

die ontstaat biedt een stevige basis voor een goede

en enquêtes (in Sint Pancras via Facebook en in Koedijk

dienstverlening en voldoende voorzieningen van de

huis-aan-huis). De representativiteit van deze enquêtes en

gemeente over de hele breedte. Juist de grootte van

geluiden was onduidelijk, maar voor de bestuurders wel

deze gemeente waarborgt dat deze voorzieningen en

een belangrijk signaal om verder te onderzoeken.

dienstverlening aan de inwoners wordt geboden.

Onderzoeksbureau I&O research heeft daarom een meting

•

Bestuurskracht op orde. Organisatorisch en ﬁnancieel

uitgevoerd in de kernen Koedijk en Sint Pancras, zie bijlage

is na deze fusie sprake van een gemeente van een

5 voor het rapport. Zowel digitaal als huis-aan-huis kregen

zodanige omvang dat de bestuurskracht op langere

alle inwoners van 18 jaar en ouder van deze kernen de

termijn wordt veiliggesteld. Met de ambtelijke fusie is

gelegenheid hun visie op de aanstaande fusie tussen

hier al een voorschot op genomen. Met de bestuurlijke

Langedijk en Heerhugowaard kenbaar te maken. Iets

fusie wordt dit proces voltooid.

minder dan de helft van de inwoners in Koedijk (49,8%)
en Sint Pancras (46,9%) heeft hieraan gehoor gegeven.

•

Sterke kernen met eigen karakter gewaarborgd. De

Van de respondenten uit Koedijk gaf 55% aan dat zij de

bestuurders zien binnen de nieuwe gemeente ruimte

bestuurlijke fusie van Langedijk met Heerhugowaard

voor de verschillende sterke kernen, inclusief Sint

onacceptabel vinden. Van de respondenten uit Sint Pancras

Pancras en Koedijk. De verschillende kernen zorgen

gaf 62% aan de fusie onacceptabel te vinden. Hierbij gaf

samen voor een sterke en unieke identiteit van de

men aan liever met Alkmaar te willen fuseren. De vrees

nieuwe gemeente. Bovendien gaven inwoners van

voor het verlies van de unieke identiteit van de kernen

Langedijk in 2017 (bij de enquête in het kader van de

en bestaande voorzieningen werden ook als belangrijke

Toekomstoriëntatie) aan graag zelf – daarbij ondersteund

redenen aangevoerd. Voorstanders zien geen bedreiging

door de gemeente – zaken te regelen voor de eigen

van het eigen karakter van de kernen, maar zien voordelen

kern. Het kernenbeleid van de nieuwe gemeente maakt

van de fusie in de kwaliteit van de dienstverlening en het

het mogelijk voor iedere kern het eigen karakter te

onderhoud van de openbare ruimte.

waarborgen door ruimte te bieden en initiatieven te
ondersteunen en zorgt tegelijkertijd voor verbinding

Dit herindelingsadvies gaat uit van een ongedeelde

binnen de nieuwe gemeente, zoals in het vorige

samenvoeging van beide gemeenten, waarbij de

hoofdstuk beschreven.

bovenstaande zorgen van inwoners door de bestuurders
zeer serieus worden genomen. De gemeenten hebben
ervoor gekozen daarbij een brede afweging te maken
en alle belangen van alle inwoners, ondernemers en het
maatschappelijk middenveld mee te nemen. De gemeenten
zijn van mening dat een afsplitsing van de kernen Sint
Pancras en Koedijk niet wenselijk is en niet leidt tot een
gezonde nieuwe gemeente. Dat heeft ertoe geleid dat het
principebesluit van beide raden om ongedeeld te fuseren
wordt gehandhaafd. De doorslaggevende redenen voor een
ongedeelde samenvoeging zijn als volgt:
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Koedijk

uitgaven is negatief. De totaal extra negatieve ﬁnanciële

Het belang van de kern en het gebied van Koedijk voor

effecten voor de gemeente Langedijk vanaf 2023 zijn

de nieuwe gemeente is dat het in belangrijke mate

structureel tussen -€ 1.840.000 en -€ 2.520.000. Het gaat

bijdraagt aan het groene karakter van de nieuwe gemeente

onder meer om ﬁnanciële effecten rond voorzieningen,

ten noorden van Alkmaar. Maatschappelijk is er geen

bestuur, kapitaallasten en overhead. Daarmee staat de

probleem dat alleen kan worden opgelost met de fusie

betaalbaarheid van de ambtelijke fusieorganisatie en

van het huidige Koedijk binnen de gemeente Langedijk

straks de nieuwe gemeente onder druk; er zal meteen

met Alkmaar. Te meer omdat het kernenbeleid en de

moeten worden ingekrompen en bezuinigd.

mogelijkheid voor grenzeloos besturen via het Thorbecke
experiment worden doorontwikkeld door respectievelijk de

•

nieuwe gemeente en de regio Alkmaar.

Reorganisatie – sociaal plan noodzakelijk. Bij een
dergelijke herindeling zal een deel van de medewerkers
van de ambtelijke fusieorganisatie vanuit het

Sint Pancras

principe medewerkers volgen taak’ overgaan naar de

Sint Pancras is een grote karakteristieke kern met een

gemeentelijke organisatie van Alkmaar. De overgang

eigen identiteit. Gezien de grootte maakt het zowel een

vergt overleg met de (Bijzondere) Ondernemingsraden

aanmerkelijk deel uit van de huidige gemeente Langedijk

aan de kant van Langedijk, Heerhugowaard en

als van de nieuwe gemeente. Ook hier zien we geen

Alkmaar en - op dat moment - een nieuw sociaal plan.

maatschappelijk probleem dat alleen door een fusie

Omgerekend gaat het om enige tientallen fte’s, in een

met Alkmaar kan worden opgelost. Te meer omdat het

ingewikkelde verdeling over meerdere medewerkers

kernenbeleid en de mogelijkheid voor grenzeloos besturen

waarvan de functie (deels) met Sint Pancras van doen

via het Thorbecke experiment worden doorontwikkeld door

heeft. Omdat de herindeling plaatsvindt nadat de

respectievelijk de nieuwe gemeente en de regio Alkmaar.

ambtelijke fusieorganisatie al functioneert, kan het zijn

Bovendien kleeft een aantal grote risico’s en bezwaren aan

dat ook voormalig ambtenaren van Heerhugowaard

het afsplitsen van Sint Pancras, gezien de grootte van de

naar Alkmaar zouden moeten worden overgeplaatst.

kern. De kern Sint Pancras draagt namelijk voor de nieuwe

Bovendien kan een verkleining van de ambtelijke

gemeente bij aan voldoende ﬁnancieel en organisatorisch

organisatie gevolgen hebben voor de organisatie-

draagvlak om een robuuste gemeente te kunnen zijn. De

opbouw en daaraan verbonden functie(niveau’)s.

risico’s en bezwaren raken alle inwoners van de nieuwe
gemeente. Het gaat met name hierom:

•

Minder middelen voor overgang. Wordt Sint Pancras
onderdeel van Alkmaar, dan stijgt de totale vergoeding

•

Gevolgen voor de betaalbaarheid van de nieuwe

voor frictiekosten met € 1,3 miljoen (van € 7,8 miljoen

gemeente. “Het huishoudboekje op orde” – d.w.z., een

naar € 9,1 miljoen). De frictievergoeding voor de

gezonde ﬁnanciële huishouding van de gemeente – werd

combinatie Langedijk-Heerhugowaard-nieuwe gemeente

door inwoners van Langedijk in de enquête uit 2017

daalt echter met € 0,8 miljoen (van € 7,8 naar €7,0

genoemd als belangrijkste aspect van de gemeente als

miljoen). De vergoeding voor Alkmaar stijgt van € 0,0

organisatie, gevolgd door een efﬁciënte en betaalbare

naar € 2,1 miljoen. De nieuwe gemeente heeft dus

gemeentelijke organisatie. Onderzoeksbureau Frontin

minder geld om de overgang naar de nieuwe situatie te

Pauw heeft geconstateerd dat een mogelijke aansluiting

ﬁnancieren.

van Sint Pancras bij Alkmaar leidt tot negatieve
structurele ﬁnanciële effecten in de inkomsten uit het

•

Vertraging herindelingsproces. Bij het splitsen van de

gemeentefonds voor de nieuwe gemeente. Dit nog

gemeente Langedijk in twee delen waarbij een deel

afgezien van de verdeling van decentralisatie-uitkeringen

naar een nieuwe gemeente met Heerhugowaard gaat

tussen Alkmaar en Langedijk die opnieuw moet worden

en een deel naar Alkmaar, betreft het zoveel inwoners

vastgesteld.

dat het hier niet gaat om een grenswijziging, maar

Omdat de nieuwe gemeente kleiner van omvang

om een nieuw herindelingsproces. Voor dit proces

wordt, vallen vanzelfsprekend ook uitgaven weg die

is meer tijd nodig, met meer gemeenten die zich tot

anders voor Sint Pancras worden gedaan. Echter,

elkaar moeten verhouden. De raden van Alkmaar,

het berekende saldo van wegvallende inkomsten en

Langedijk en Heerhugowaard moeten dan alle drie een
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(nieuw) principebesluit tot een herindeling nemen. Dit

De gemeente Hollands Kroon heeft aangegeven geen

betekent minimaal een vertraging van enkele jaren

bezwaar te hebben tegen de bestuurlijke fusie. Zij verwacht

en brengt onzekerheid met zich mee voor inwoners,

dat de herindeling in de praktijk weinig zal veranderen in

bestuur en organisatie. Dit terwijl de versterking van

de regionale samenwerking, die overigens goed verloopt.

de bestuurskracht van Langedijk nú geboden is en van

De gemeente Opmeer heeft alle begrip voor het besluit van

uitstel geen afstel moet komen.

Langedijk en Heerhugowaard om na de ambtelijke fusie door
te pakken naar een bestuurlijke fusie. De bestuurlijke fusie zal

In aanloop naar de herindeling op 1 januari 2022 blijven de

volgens Opmeer zorgen voor een goede regionale balans. De

bestuurders in gesprek met de inwoners van de verschillende

gemeente Koggenland staat positief tegenover de herindeling

kernen om samen de nieuwe gemeente vorm te geven.

en hoopt dat dit een bestuurskrachtige gemeente oplevert die

De gemeente wil in de periode tot het vaststellen van het

ook op regionaal niveau kan bijdragen. De gemeente Schagen

herindelingsadvies niet stilzitten. Zij wil bewoners, bedrijven

steunt de bestuurlijke fusie van Langedijk en Heerhugowaard,

en maatschappelijke instellingen op verschillende thema’s,

waarbij ze aangeeft dat de ambtelijke fusie een goede voorbe-

zoals wonen, werken, sociaal en cultureel, bij elkaar brengen

reiding is op de bestuurlijke fusie. Ze verwacht geen conse-

en praten over wat er nodig is voor de nieuwe gemeente.

quenties van de fusie voor de regio Noord-Holland Noord.

Hiermee wordt de fusie niet alleen een ambtelijke en een

Ook de gemeente Bergen heeft geen bezwaar tegen de fusie.

bestuurlijke fusie, maar ook echt een fusie tussen de inwoners
en stakeholders. Van de ondernomen activiteiten met betrek-

Uit deze gesprekken blijkt dat de vorming van de nieuwe

king tot het maatschappelijke draagvlak is een gezamenlijk

gemeente breed wordt gesteund door de gemeenten in

logboek bijgehouden. Dit logboek is opgenomen als bijlage 3.

de directe omgeving van Langedijk en Heerhugowaard en
een aantal belangrijke regionale samenwerkingsverbanden

Regionaal bestuurlijk draagvlak

waarin zij participeren, waarmee er voldoende regionaal

Een gemeentelijke herindeling heeft invloed op de bestuur-

bestuurlijk draagvlak is aangetoond.

lijke verhoudingen in de regio. Aan het criterium van regionaal draagvlak is voldaan wanneer omliggende of naburige

5.1.2 BESTUURSKRACHT

gemeenten in staat zijn gesteld hun zienswijze te geven

De nieuwe gemeente dient over het vermogen te

op een voorgenomen herindeling en de motieven van de

beschikken om voldoende bestuurskracht te ontwikkelen

voorgenomen herindeling desgevraagd worden toegelicht.

op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Een gemeente is
bestuurskrachtig als zij in staat is haar wettelijke en niet-

In de voorbereidingen op het herindelingsontwerp is met

wettelijke taken adequaat uit te voeren en daarvoor de

de burgemeesters en/of betrokken wethouders van alle

benodigde maatschappelijke en bestuurlijke relaties aan

buurgemeenten en de provincie Noord-Holland gesproken

te gaan. Dit hoeft niet volledig zelfstandig te gebeuren,

over de aanstaande fusie. Hieronder een korte beschrijving

maar kan ook in samenwerking met bijvoorbeeld andere

van de visie van buurgemeenten op de bestuurlijke fusie.

gemeenten, private partijen en/of inwoners.

De gemeente Alkmaar staat positief tegenover de

Met meer dan 80.000 inwoners heeft de nieuwe gemeente

bestuurlijke fusie. Vanuit haar eigen recente ervaring (de

voldoende omvang om haar maatschappelijke opgaven

bestuurlijke fusie met voormalige gemeenten Graft-de Rijp

efﬁciënt en effectief aan te gaan. Door de ambtelijke fusie

en Schermer) ziet zij hoe de kernen hun eigen identiteit

wordt een robuuste organisatie gebouwd waarin conti-

kunnen behouden, ook wanneer zij onderdeel uitmaken van

nuïteit is gewaarborgd en waarin voldoende specialisti-

een grote gemeente. Verder voorziet Alkmaar door de fusie

sche kennis kan worden geleverd en aangetrokken. Deze

geen grote regionale verschuivingen of ‘restproblematiek’,

robuuste ambtelijke organisatie kan de bestuurders goed

maar juist mogelijkheden voor het verder versterken van de

in positie brengen om daadkrachtig op te treden, zowel op

regio Noord-Holland Noord.

het niveau van de nieuwe gemeente als in de verschillende
regionale samenwerkingsverbanden waaraan de nieuwe

De gemeente Alkmaar heeft dit beeld bevestigd in haar

gemeente deelneemt. Het bestuur van de gemeente zal

zienswijze, echter met een kanttekening ten aanzien van de

inzetten op een sterke en open overheid, waardoor burgers

draagvlakmeting. Zie hiervoor zienswijze 38, p. 118-119.

zich verbonden voelen met het bestuur van hun gemeente.
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In paragraaf 4.5 zijn de ﬁnanciële gevolgen van de fusie

De nieuwe gemeente wordt wat betreft inwoneraantal de

geschetst; deze bieden een solide toekomstperspectief.

tweede gemeente van de regio Noord-Holland Noord.
Naar verwachting zal de nieuwe gemeente een sterkere

5.1.3 INTERNE SAMENHANG, DORPS- EN KERNENBELEID

rol in de regio gaan spelen. De nieuwe gemeente heeft de
bestuurlijke ambitie én ambtelijke capaciteit om deze rol

Dit criterium betreft de beoordeling of de nieuw te vormen

op zich te nemen. De omliggende gemeenten en regionale

gemeente een logische samenhang kent en de visie van

samenwerkingsverbanden die zijn geconsulteerd, geven

de nieuwe gemeente op het betrekken van haar inwoners,

alle aan het toe te juichen als de nieuwe gemeente zich

dorpen, wijken en organisaties bij beleidsvorming en

sterk maakt voor de regio. Geen van hen voorziet negatieve

-uitvoering.

gevolgen van de herindeling voor de regionale bestuurlijke
verhoudingen.

De interne samenhang van de nieuwe gemeente is gelegen
in de visie die is gepresenteerd in hoofdstuk 4: een sterke

De nieuwe gemeente zal zich tevens opnieuw moeten

en innovatieve gemeente, waar iedereen telt en wordt

verhouden binnen de Regio Alkmaar, die op dit moment

gezien, met ruimte voor mens en natuur. De ruimtelijke en

bestaat uit de zeven gemeenten Bergen, Castricum,

sociale kwaliteit van de nieuwe gemeente is over de hele

Heiloo, Uitgeest (welke samenwerken in de ambtelijke

linie goed vergelijkbaar. Tegelijkertijd wordt een dorps en

fusieorganisatie BUCH), Alkmaar, Langedijk en

meer stedelijk karakter (met name in de voorzieningen)

Heerhugowaard. Binnen deze regio wordt veelvuldig

gecombineerd.

samengewerkt. Door de bestuurlijke fusie ontstaat een
nieuwe, grotere counterpart van de gemeente Alkmaar,

De gemeenteraden en colleges van Langedijk en

die de regionale samenwerking kan versterken. Goede

Heerhugowaard hechten daarnaast veel waarde aan het

regionale samenwerking is voor de nieuwe gemeente

borgen van de eigenheid en vitaliteit van de dorpen en

een prioriteit, aangezien de actuele maatschappelijke

kernen. Na de bestuurlijke fusie zal de nieuwe gemeente

uitdagingen een regionale aanpak vereisen. De fusie tussen

het kernenbeleid vormgeven, of zoals in dit geval beter

Langedijk en Heerhugowaard betekent geen afname in de

kan worden gesteld, voortzetten. Door een bottom-up

regionale samenwerking, maar biedt juist een kans voor

benadering toe te passen en door de betrokkenheid en

versterking van de regionale samenwerking.

benaderbaarheid van ambtenaren, verkleint de gemeente
de afstand tussen bestuur en samenleving. In de nieuwe

De gemeenten Langedijk en Heerhugowaard zitten veelal

gemeente behouden bestaande participatieve instrumenten

in dezelfde samenwerkingsverbanden. Vanaf 1 januari 2022

zoals wijkwethouders en dorpsraden hun plek, en waar

zal de nieuwe gemeente deel gaan uitmaken van deze

nodig worden aangevuld door een actief participatiebeleid.

samenwerkingsverbanden. Er is geen sprake van eventuele
uittreding uit of ontvlechting van samenwerkingsverbanden

5.1.4 REGIONALE SAMENHANG

als gevolg van de herindeling. In bijlage 4 is een overzicht

Dit criterium heeft betrekking op de vraag of er na de

opgenomen van alle verbonden partijen van Langedijk en

vorming van de nieuwe gemeente evenwichtige regionale

Heerhugowaard. Uit gesprekken met een aantal belangrijke

verhoudingen ontstaan en of de nieuwe gemeente

samenwerkingsverbanden, te weten HALte Werk,

voldoende in staat is gemeentegrensoverstijgende

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Veiligheidsregio

opgaven op te pakken. Dit laatste is direct gerelateerd

Noord-Holland Noord en Geestmerambacht, blijkt steun

aan de bestuurskracht van de nieuwe gemeente: een

voor de bestuurlijke fusie. Men verwacht weinig directe

bestuurskrachtige nieuwe gemeente is in staat om effectief

consequenties voor de samenwerking. Belangrijke

samen te werken met buurgemeenten en partners in

voordelen die worden genoemd, zijn de grotere

de regio. Bovendien mag het toekomstperspectief van

bestuurskracht van de nieuwe gemeente en een sterker

omliggende gemeenten niet nadelig worden beïnvloed.

ambtelijk apparaat door eenduidig beleid.

Hiernaast wordt getoetst wat de consequenties voor
de huidige samenwerkingsverbanden zijn en of nieuwe
samenwerkingsverbanden noodzakelijk zijn.
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Na de herindeling ontstaat er een krachtige nieuwe

5.3

gemeente die naar verwachting voor een langere periode

Gezien de criteria waarmee de minister van BZK en de

zelfstandig kan voortbestaan, zonder afhankelijk te zijn van

provincie Noord-Holland gemeentelijke herindelingen

andere gemeenten. Gelet op het bestuurlijk krachtenveld

beoordelen, stellen wij vast dat de voorgestelde herindeling

in de regio zetten Langedijk en Heerhugowaard deze

de toetsing doorstaat. Er is breed lokaal bestuurlijk,

goed onderbouwde stap zonder dat er nog een verdere

maatschappelijk en regionaal draagvlak voor een nieuwe,

opschaling in gedachten is voor een middellange termijn.

krachtige en robuuste gemeente die van betekenis is voor

Conclusie toetsing

haar inwoners, ondernemers en fysieke leefomgeving en

5.2

Criteria provincie Noord-Holland

voor de regio. Ook is de nieuwe gemeente in staat haar

De provincie Noord-Holland kent een ‘Provinciaal

maatschappelijke opgaven en wettelijke taken uit te voeren.

beleidskader 2013 – Bestuurskrachtige regio’s’. Daarin staat

De samenhang tussen de kernen krijgt in samenspraak met

over samenvoeging het volgende:

de inwoners verder vorm in het kernenbeleid. Ten slotte is
de nieuwe gemeente een sterke bestuurlijke partner in de

“Voor de provincie staat voorop dat er na een zorgvuldig
proces logische bestuurlijke eenheden ontstaan, die
een sterke samenhang hebben, bijdragen aan een
goed regionaal evenwicht en een krachtige regionale
samenwerking en waarin een adequate politieke regie
vanuit de gemeenteraad mogelijk is. De benodigde
schaal is afhankelijk van de bevolkingsdichtheid en het
opgavenproﬁel en verschilt dus per regio.”
Deze herindeling past goed in de regionale visie van de
provincie.
De provincie Noord-Holland heeft in deze bestuurlijke fusie
een rol nadat de gemeenteraden het herindelingsadvies
hebben vastgesteld. In aanloop naar dit herindelingsadvies
heeft de provincie geen bestuurlijke opvatting over een
eventuele bestuurlijke fusie. In het verleden heeft zij echter
geen bezwaar gemaakt tegen dergelijke opschalingen,
mits wordt voldaan aan het herindelingskader. Tijdens
de voortgang van het proces zijn de verantwoordelijk
gedeputeerde en de Commissaris van de Koning regelmatig
geconsulteerd door de bestuurders. Onder andere de
beslissing van de provincie om waarnemend burgemeesters
te benoemen was gebaseerd op het voornemen van de
twee gemeenten tot herindelen.

regio.
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6. VERVOLGSTAPPEN

6.1

Procedure richting herindelingsontwerp

6.2

Van herindelingsontwerp naar herindelingswet

De Wet arhi is het wettelijk kader voor de totstandkoming

De gemeenteraden van Langedijk en Heerhugowaard

van een gemeentelijke herindeling. Zo is vastgelegd

hebben het herindelingsontwerp vastgesteld. Vervolgens

dat een herindeling altijd plaatsvindt op 1 januari na

hebben beide colleges het ontwerp binnen twee weken ter

inwerkingtreding van de herindelingswet. Door vanaf die

inzage gelegd voor inwoners en andere belanghebbenden.

datum terug te rekenen met de diverse mijlpalen uit de Wet

Deze hebben minimaal acht weken de tijd gehad om

arhi en de duur van een wetgevingstraject, is een tijdpad te

te reageren. Tevens is het gestuurd naar Gedeputeerde

construeren. Het ministerie van BZK gaat uit van een tijdpad

Staten van provincie Noord-Holland, het bestuur van het

van ruim twee jaar, waarbij het rekent met een half jaar

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de

tot een jaar voorbereidingstijd door de gemeenten en de

omliggende gemeenten.

provincie en anderhalf jaar voor het wetgevingstraject. Dit
betekent dat de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard

De gemeenten hebben de binnengekomen reacties van

het traject van interbestuurlijke voorbereiding en

belanghebbenden verwerkt. De zienswijzen zijn van een

besluitvorming in 2019 moesten starten om per 1 januari

reactie voorzien en mogelijk verwerkt dan wel (in ieder

2022 te kunnen fuseren. Het tijdpad zag er als volgt uit:

geval als feitelijke onjuistheden zijn geconstateerd)
overgenomen. Indien een zienswijze niet wordt

ACTIVITEIT

PERIODE

Principebesluit raden

26 februari 2019

Totstandkoming herindelingsontwerp,
inclusief de consultatie van burgers,
ondernemers, buurgemeenten,
samenwerkingsverbanden en andere
stakeholders.

Weken 9 t/m 37
(t/m 12 september
2019)

Besluitvorming in de colleges van
Langedijk en Heerhugowaard over het
herindelingsontwerp

12 september 2019

Besluitvorming in de raden van Langedijk
en Heerhugowaard over het herindelingsontwerp

8 oktober 2019

overgenomen, is dit onderbouwd.
De ingekomen zienswijzen plus conceptreacties zijn
gebundeld in een reactienota. In deze nota staat tevens het
aantal ingekomen zienswijzen in totaal en per gemeente. De
reactienota is een bijlage in dit het herindelingsadvies.
Het geheel wordt verwerkt tot een herindelingsadvies
dat door beide gemeenteraden wordt vastgesteld.
Het herindelingsadvies wordt aan Gedeputeerde
Staten gezonden; zij behandelen het en stellen een
provinciale zienswijze op. Daarna stuurt de provincie het
herindelingsadvies met haar zienswijze aan de minister
van BZK. De minister toetst het advies aan het vigerende
beleidskader. Als het voorstel positief uit de beoordeling
komt, stelt BZK een voorstel voor een herindelingswet op.
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ACTIVITEIT

PERIODE

Ter inzagelegging herindelingsontwerp: minimaal 8 weken

Weken 41 t/m 50 (9 oktober t/m
13 december 2019)

Inzage ambtelijke fusie Langendijk en Heerhugowaard

1 januari 2020

Colleges reageren op zienswijzen inclusief onderbouwing bij niet-overnemen suggesties

Week 51 t/m week 4
(16 december 2019 t/m
21 januari 2020 2019)

Colleges verwerken zienswijzen (of voegen deze als bijlage toe) tot herindelingsadvies en leggen dit
voor aan de raden van Langedijk en Heerhugowaard

Week 5 t/m 6 (24 januari t/m
7 februari 2020

Raden van Langedijk en Heerhugowaard stellen herindelingsadvies vast

Week 7 t/m 11 (10 februari t/m
13 maart 2020)

Colleges sturen herindelingsadvies op naar GS

Uiterlijk week 14 (1 april 2020)

GS stellen eigen zienswijze op

April t/m juni 2020

GS sturen herindelingsadvies met provinciale zienswijze op naar minister van BZK

Uiterlijk 1 juli 2020

BZK toetst herindelingsadvies en provinciale zienswijze aan het beleidskader en stelt een wetsvoorstel op
Wetsvoorstel wordt behandeld door de ministerraad, Raad van State, Tweede Kamer en Eerste kamer
Publicatie wet in Staatsblad

Juli t/m december 2020

Herindelingsverkiezingen

24 november 2021

Start nieuwe gemeente

1 januari 2022
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BIJLAGE 2. Communicatiestrategie fusie Langedijk
en Heerhugowaard
Communicatiestrategie fusie Langedijk en Heerhugowaard

Uitgangspunten voor de communicatie

Deze communicatiestrategie beschrijft op hoofdlijnen de

De communicatie dient aan de volgende randvoorwaarden

communicatiestrategie tot aan het moment dat de nieuwe

te voldoen:

gemeente een feit is, dit wil zeggen tot 1 januari 2022. In
deze communicatiestrategie schetsen we de contouren van

•

de communicatie in het traject van de bestuurlijke fusie.

Planning van communicatieactiviteiten en -boodschappen

Ook zijn in de strategie de doelstellingen en uitgangspunten

wordt afgestemd in de stuur- en projectgroep. Belangrijk

opgenomen waar de communicatie tijdens het

is dat medewerkers van beide gemeenten op hetzelfde

herindelingsproces aan moet voldoen. Aan deze strategie

moment over dezelfde interne boodschappen kunnen

wordt uitvoering gegeven door het college. Daarvoor wordt

beschikken. Voor de externe communicatie geldt dat

later een uitvoeringsplan opgesteld.

belanghebbenden op hetzelfde moment over dezelfde

Gelijktijdig

informatie kunnen beschikken.
Wat hoort niet tot de opdracht?
Voor de duidelijkheid vermelden we dat in deze

•

communicatiestrategie de harmonisatie van het

Beide gemeenten spreken met één mond als het gaat om

communicatiebeleid, de organisatie van de communicatie

het herindelingsproces. Communicatie met inwoners en

en de proﬁlering van de uiteindelijke nieuwe gemeente

medewerkers is vanuit alle gemeenten gelijkluidend, zonder

niet valt onder de hier geformuleerde opdracht. Dit geldt

voorbij te gaan aan de verschillende gevoeligheden die er

ook voor de uitvoering van het draagvlakonderzoek onder

spelen.

Gelijkluidend

alle verschillende externe doelgroepen zoals inwoners,
ondernemers, organisaties en dorpsverenigingen. De

•

communicatie over dit hele traject wel!

ln de formulering van de communicatieboodschappen en

Gelijkwaardig

de wijze waarop die worden gecommuniceerd, is duidelijk
Doelstellingen

dat de gemeenten gelijkwaardig met elkaar opereren in

Het succes van het herindelingsproces wordt voor een deel

het herindelingsproces. Elke gemeente speelt een even

bepaald door de organisatie, de inhoud en de uitvoering

belangrijke rol en heeft evenveel zeggenschap.

van de communicatie. Feitelijk gaat het om één groot
proces van interactie en dialoog, gericht op het vormgeven

Strategie: drie sporen

van de nieuwe gemeente. Communicatie moet ervoor

Het herindelingsproces is opgedeeld in drie sporen.

zorgen dat er sprake is van vertrouwen, participatie, begrip

Communicatie speelt in al deze drie sporen een belangrijke

en creativiteit. Het is voor de succesvolle voortgang in

rol:

het traject van belang dat alle partijen en daarmee ook de

•

inwoners, bedrijven en instellingen gelijktijdig en consistent
geïnformeerd worden over het hoe, waarom en waar we

Communicatie met betrekking tot de wettelijke
procedure.

•

met het fusieproces naar toe gaan.

Communicatie over het samenvoegen van beide
organisaties.

•

Communicatie in het veranderproces.

In de communicatie worden deze sporen niet gescheiden, ze
zijn met elkaar vervlochten. Ieder van de sporen geeft een
ander perspectief op wat nodig is aan communicatie. Door
bewust vanuit de sporen te denken wordt integraal gewerkt
aan alle drie sporen.
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Wel komt er een werkorganisatie bij met een begroting, een
eigen juridische entiteit en het personeelsbestand uit de
beide gemeenten.

momenten in het wettelijke proces. Hierbij wordt duidelijk
geschetst wat de impact is van het formele moment, of zij

Na de ambtelijke fusie zal de aandacht zich verleggen naar

daarbij inbreng hebben en wat de vervolgstap zal zijn. Op

onder andere het formeren van het nieuwe bestuur en de

deze manier maken we het proces helder, managen we

harmonisatie van werkprocessen en beleid. Het beeld van

verwachtingen en bieden we ruimte aan interactie waar dat

de nieuwe gemeente kristalliseert zich uit. Hierover vindt

kan.

communicatie plaats, maar ook zullen inwoners waar het
kan betrokken worden bij het vormgeven van de nieuwe

AD 2: COMMUNICATIE OVER HET SAMENVOEGEN VAN

gemeente en gemeenschap.

BEIDE ORGANISATIES
Op dit moment wordt een ambtelijke fusie van Langedijk

AD 3: VERANDERSPOOR

en Heerhugowaard voorbereid. Deze valt onder het spoor

Het veranderspoor gaat in op de impact van de herindeling

‘samenvoeging’ waar het gaat om het samenbrengen van

op personen, de onderlinge verhoudingen en de

beide organisaties.

betrokkenheid in het herindelingsproces. Er zal aandacht
zijn voor met name de menskant van de veranderingen

De grootste verandering van deze ambtelijke fusie is in

die een gemeentelijke herindeling met zich meebrengt.

eerste instantie voor de interne doelgroep voelbaar. Extern

In het tweede gedeelte van het herindelingsproces, na

is die verandering beperkter: de dienstverlening blijft

het opstellen van het herindelingsontwerp, wordt bewust

dichtbij en onveranderd. Bestuurlijk verandert er nog niets:

aandacht gericht op hoe we één gemeenschap worden met

beide gemeenten houden hun eigen gemeenteraad, hun

sterke kernen.

eigen begroting en hun eigen besluitvorming.
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Er bestaat een reële mogelijkheid dat doelgroepen angst

Extern:

voor verlies ervaren. Veranderingsprocessen gaan gepaard

… dat twee gemeenten samen bouwen aan één nieuwe

met emotie. Het is belangrijk om in dialoog te gaan over

gemeente, die een sterke partner is t.o.v. andere

wensen en behoeftes. Het is belangrijk daar ruimte aan te

omliggende gemeenten in de regio

geven. Tegelijkertijd schuilt achter elke zorg een onvervulde
behoefte. Door deze in beeld te brengen kan geëxpliciteerd
worden of deze behoefte kan worden vervuld door de
nieuwe gemeente.

… dat de nieuwe gemeente van belang is om aan de
toekomstige opgaven te kunnen blijven voldoen
… dat de nieuwe gemeente hiermee de dienstverlening
verder kan verbeteren
… dat de eigen identiteit van de verschillende (dorps)

Strategie: drie pijlers
•

kernen behouden blijft

Informeren

In de eerste plaats is het noodzakelijk om de in- en extern

Intern:

betrokkenen voldoende te informeren over de relevante

… dat we samen werken aan een nieuwe gemeente

aspecten van het herindelingsproces. Dit doen we

… dat de herindeling medewerkers een nieuwe uitdaging

structureel met de juiste communicatiemiddelen volgens de

en kansen biedt om je eigen verantwoordelijkheid te

uitgangspunten: gelijktijdig, gelijkwaardig en gelijkluidend.

nemen als professional.

•

Luisteren

Aandachtspunten in de strategie

Met communicatie willen we ook bijdragen aan het

Maatwerk in de communicatie

creëren van betrokkenheid voor de fusie. Dit doen we door

Alle doelgroepen moeten toegang hebben tot informatie

te luisteren naar de doelgroepen zodat ze zich gehoord

op een wijze die hen aanspreekt. Naast de gebruikelijke

voelen. Dit kan bijdragen aan vertrouwen en begrip voor de

communicatiemiddelen wordt steeds gezocht naar

overgang naar de nieuwe gemeente.

aanvullende manieren om de doelgroepen te bereiken,
waarbij extra aandacht is voor de kwetsbare doelgroepen en

•

Samenwerken

de jongeren. Maatwerk is hierbij geboden.

Zowel met interne als externe doelgroepen wordt er
op verschillende manieren samengewerkt. Om in- en

Tone of voice

externe doelgroepen gemotiveerd te houden, dienen zij

De tone of voice is neutraal, het is niet ons doel inwoners te

terugkoppeling te krijgen over hoe hun inbreng wordt

overtuigen. De informatie moet eerlijk en laagdrempelig zijn

meegenomen, verwerkt en wat erover besloten is en

en aansluiten op de belevingswereld van de doelgroepen.

waarom. Het is belangrijk dat de werkgroepen bij de start de

Dat betekent niet alleen tekst, maar ook beeld, ﬁlm en

juiste verwachtingen hebben over wat hun taak is en wat zij

visuals.

kunnen inbrengen en wat er van hun wordt verwacht.
Frequentie en intensiteit
•

Kernboodschap

Actualiteit bepaalt de frequentie. Het wettelijk spoor vormt

Het is van belang om gedurende het gehele

hiervoor de basis. In de eerste periode zal de frequentie en

herindelingsproces een heldere, eenduidige kernboodschap

intensiteit hoog zijn. Dan moeten immers de doelgroepen

uit te dragen. De kernboodschap bevat de volgende

op hetzelfde informatieniveau worden gebracht en vindt

elementen:

de maatschappelijke consultatie plaats. Ook de ter inzage
termijn wordt ondersteund door frequente communicatie,
mede omdat deze voor een groot deel in de zomerperiode
valt. Intensiteit en frequentie over het formele proces zullen
lager zijn gedurende de periode waarin het ontwerp naar
advies wordt gebracht en na het indienen van het advies.
Dan zal de communicatie zich voornamelijk richten op de
hierboven genoemde sporen 2 en 3.
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Slogan of beeldmerk

Lijnorganisatie en projectorganisatie

Voor het traject fusie wordt een beeldmerk gemaakt, zodat

De ontwikkeling van de nieuwe gemeente vindt plaats in

duidelijk is wanneer het om informatie over deze fusie

een projectorganisatie die naast de staande lijnorganisatie

gaat. Voor de nieuwe gemeente komt er een nieuwe naam,

is en wordt opgebouwd, en die op 1 januari 2022 weer

logo en huisstijl. Tot de gewenste samenvoeging blijven de

opgeheven wordt. Dit vraagt van zowel medewerkers

gemeenten afzonderlijk herkenbaar als afzender.

als leidinggevenden inspanning om in de verschillende
organisatievormen te functioneren.

Organisatie van de communicatie
Binnen de projectorganisatie vervult de werkgroep
communicatie een spilfunctie. De werkgroep adviseert
voor het (mede namens de stuur- en projectgroep)
organiseren en onderhouden van de communicatie binnen
de projectorganisatie, tussen de projectorganisatie en
medewerkers en tussen de projectorganisatie en externe
partijen.
Woordvoering
De afzender van alle ofﬁciële informatie over het
herindelingsproces zijn de colleges van beide gemeenten,
de wethouders bedrijfsvoering of de burgemeesters
beantwoorden persvragen. Het is van belang de
woordvoering door deze personen te laten doen om
de gezamenlijkheid te benadrukken. Intern zijn de
gemeentesecretarissen het boegbeeld en voorbeeld voor de
nieuwe organisatie.
Identiteit en imago
De identiteit en het imago worden in de loop van het proces
nader bepaald op basis van de strategische visie voor de
nieuwe gemeente. In de communicatieactiviteiten tijdens
het herindelingsproces besteden we intensief aandacht aan
de identiteit en het imago van de nieuwe gemeente. Doel is
om bij de diverse doelgroepen een beeld te doen ontstaan
dat overeenkomt met de identiteit van de nieuwe gemeente
en het gewenste imago.
Participatie
Tijdens het herindelingsproces betrekken we inwoners,
vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en
het bedrijfsleven daar waar het mogelijk en zinvol is, actief
bij het proces. Waar mensen met ons meedenken, zorgen
wij ervoor dat we ook duidelijk laten zien wat we met hun
bijdrage hebben gedaan. Ook participeren medewerkers in
diverse werkgroepen.
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BIJLAGE 3. Logboek maatschappelijk draagvlak
DATUM

LOCATIE

ACTIVITEIT

7-mrt

Heerhugowaard
& Langedijk

Krantenartikel naar aanleiding van het persgesprek door beide wethouders ‘Naam Dijk en Waard komt al veel
voorbij’

19-mrt

Langedijk

Nieuwsbrief AOL Ondernemersplatform Langedijk ‘Help! Onze gemeente gaat fuseren. Kans of bedreiging?’

19-mrt

Heerhugowaard
& Langedijk

Paginagrote advertentie in Langedijks Nieuwsblad en Heerhugowaard Nieuwsblad. Oproep om naar de bijeenkomsten te komen en hun mening achter te laten op de website www.langedijkenheerhugowaard.nl

19-mrt

Heerhugowaard
& Langedijk

Start verspreiding magazine onder alle inwoners en bedrijven van Langedijk en Heerhugowaard (oplage
40.000)

19-mrt

Langedijk &
Heerhugowaard

Website www.langedijkenheerhugowaard.nl live. Op deze site kunnen mensen een inzending achterlaten wat ze belangrijk vinden, welke ideeën ze hebben en waar ze nu blij mee zijn. Tevens staan op de
website de bijeenkomsten voor de inwoners, ondernemers en het maatschappelijk middenveld en zijn er
doorverwijzingen naar de gemeentelijke websites.

19-mrt

Heerhugowaard

Pagina’s met informatie over fusie online op website gemeente Heerhugowaard

19-mrt

Langedijk

Pagina’s met informatie over fusie online op website gemeente Langedijk

19-mrt

Langedijk

Uitnodiging voor ondernemersavonden per email verzonden aan ondernemers in Langedijk

19-mrt

Langedijk

Uitnodiging voor avonden maatschappelijk middenveld van Langedijk verzonden per email

19-mrt

Heerhugowaard

Informatie en advertentiepagina in gemeentekrant Stadsnieuws

19-mrt

Heerhugowaard

Uitnodiging per mail naar maatschappelijke partners en via contactpersonen medewerkers Heerhugowaard

20-mrt

Heerhugowaard

Bijeenkomsten voor ondernemers en maatschappelijke partners via LinkedIn onder aandacht gebracht

20-mrt

Langedijk

Bijeenkomsten voor ondernemers en maatschappelijke partners via LinkedIn onder aandacht gebracht

20-mrt

Langedijk

Advertentiepagina over fusie in lokale krant Langedijk informeert

20-mrt

Heerhugowaard

Fusiepagina uitgelicht op hoofdpagina website gemeente Heerhugowaard

20-mrt

Heerhugowaard

Uitnodiging contactenlijst Omgevingswet ondernemers en via contactpersoon ondernemers

21-mrt

Heerhugowaard

Persbericht over fusie en de bijeenkomsten voor inwoners

21-mrt

Langedijk

Facebook oproepen voor inwonersbijeenkomsten in Sint Pancras 28 maart; Zuid-Scharwoude 4 april; Oudkarspel 11 april; Broek op Langedijk 18 april; Koedijk 17 april

21-mrt

Langedijk

Facebook oproep voor input via langedijkenheerhugowaard.nl

21-mrt

Heerhugowaard

Bericht op Twitter over de fusie en de bijeenkomsten

21-mrt

Heerhugowaard

Bericht over fusie op Facebook en aankondiging bijeenkomsten (4,5k bereik)

21-mrt

Heerhugowaard

Bericht over de fusie op Instagram (630 bereik)

22-mrt

Langedijk

Ondernemersuitnodiging per email (doorgezonden aan persoonlijk netwerk Bedrijfscontactfunctionaris Langedijk)

23-mrt

Langedijk en
Heerhugowaard

Teams communicatieadviseurs de straat op om inwoners te informeren over de fusie door middel van flyers
en tegelijkertijd visies ophalen over de nieuwe gemeente

23-mrt

Heerhugowaard

Bericht op Facebook over de consultatieteams die de straat op zijn (2,5k bereik)

23-mrt

Heerhugowaard

Bericht op Instagram over de teams die straat op zijn en oproep voor inzendingen via de website (588 bereik)

23-mrt

Heerhugowaard

Story op Instagram van de teams die de straat op zijn

25-mrt

Heerhugowaard

Openbare Facebook-evenementen aangemaakt voor de drie bijeenkomsten in Heerhugowaard

25-mrt

Langedijk en
Heerhugowaard

Teams communicatieadviseurs de straat op om inwoners te informeren over de fusie door middel van flyers
en tegelijkertijd visies ophalen over de nieuwe gemeente

25-mrt

Heerhugowaard

Uitnodiging per mail naar ondernemers Stationsgebied, Stadshart en Centrumwaard

25-mrt

Langedijk

Instagram oproep voor input voor langedijkheerhugowaard.nl + bijeenkomsten

25-mrt

Heerhugowaard

Bericht op Facebook over alle Fusiebijeenkomsten (7,5k bereik)

25-mrt

Heerhugowaard

Instagram Story over alle fusiebijeenkomsten

26-mrt

Langedijk en
Heerhugowaard

Plaatsing van een brievenbus op beide gemeentehuizen waar inwoners hun inzending in kunnen achterlaten.
De bussen zijn omgeven met posters, flyers en kaarten.

26-mrt

Langedijk

Facebook oproep voor inwonersbijeenkomsten 28 maart

23-mrt

Langedijk en
Heerhugowaard

Teams communicatieadviseurs de straat op om inwoners te informeren over de fusie door middel van flyers
en tegelijkertijd visies ophalen over de nieuwe gemeente

27-mrt

Langedijk

Instagram post: Wat vind jij belangrijk voor de nieuwe gemeente?

27-mrt

Heerhugowaard

Uitgelichte inzending op Twitter met oproep om inzendingen te delen

27-mrt

Heerhugowaard

Uitgelichte inzending op Facebook met oproep om inzendingen te delen (1,2k bereik)
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DATUM

LOCATIE

ACTIVITEIT

28-mrt

Langedijk en
Heerhugowaard

Op 30 verschillende plekken in de twee gemeenten waar veel mensen komen (winkelcentra, sportverenigingen, scholen e.d.) reversed graffiti toegepast op de stoep. Met de boodschap: Geef ook uw mening! www.
langedijkenheerhugowaard.nl

28-mrt

Langedijk

Facebook bericht over bijeenkomsten voor ondernemers en maatschappelijke partners

28-mrt

Langedijk

Informatiebericht over huidige inzendingen inwoners op website van fusie via Instagram

28-mrt

Langedijk

Instagram oproep ‘laat weten wat jij belangrijk vindt’ voor input op website van fusie

28-mrt

Heerhugowaard

Informatiebijeenkomst bewoners in buurthuis De Noord van 19.00 tot 21.00 uur. Burgemeester Blase van
Heerhugowaard presenteerde de fusieplannen. Met de aanwezige bewoners (3), raadsleden en ambtenaren
is hierna een discussie gevoerd over de fusie.

28-mrt

Langedijk

Eerste informatiebijeenkomst Sint Pancras inwoners in cultureel centrum de Regenboog van 19.00 tot
21.00 uur. Burgemeester Kompier, wethouder Nieuwenhuizen en wethouder Langedijk (beide Langedijk)
presenteerden de fusieplannen. Met de aanwezige bewoners (70), raadsleden en ambtenaren is hierna een
discussie gevoerd over de fusie.

28-mrt

Heerhugowaard

Bericht over eerste infobijeenkomst De Noord dat er niet veel aanwezigen waren (met foto opkomst)

29-mrt

Langedijk

Inzending uitlichten www.langedijkheerhugowaard.nl op Facebook

30-mrt

Langedijk

Artikel in Noord Hollands Dagblad met vermelding bijeenkomsten

1-apr

Langedijk

Social media oproep voor ondernemers om deel te nemen aan ondernemersavonden

1-apr

Langedijk &
Heerhugowaard

Informatiebijeenkomst ondernemers in Heerhugowaard van 19.30 tot 21.30 uur waar burgemeesters Blase
(Heerhugowaard) en Kompier (Langedijk) de fusieplannen presenteerden. Ook wethouders Nieuwenhuizen
en Langedijk (Langedijk) waren aanwezig. Met de aanwezige ondernemers, raadsleden en ambtenaren is
hierna een discussie gevoerd over de fusie.

1-apr

Heerhugowaard

Reminder mail bijeenkomst 3 april en vraag om telefoon mee te nemen

1-apr

Langedijk

Informatiebericht naar pers en via social media over extra inwonersavond in Broek op Langedijk op 9 april

2-apr

Heerhugowaard

Informatiebijeenkomst ‘t Kruis van 19.00-21.00 uur. Burgemeester Blase (Heerhugowaard) presenteerde de
fusieplannen. Ook wethouder Jongenelen (Langedijk) was aanwezig om vragen te beantwoorden. Met de
aanwezige bewoners (7), raadsleden en ambtenaren is hierna een discussie gevoerd over de fusie.

2-apr

Heerhugowaard

Artikel in gemeentekrant Stadsnieuws met impressie bijeenkomst De Noord en verwijzing andere bijeenkomsten

2-apr

Langedijk

Uitnodiging voor ondernemersavond 15 april verzonden per email

3-apr

Langedijk

Herinneringsmail naar aangemelde personen voor de avond bedoeld voor maatschappelijk middenveld

3-apr

Langedijk

Persbericht voor extra inwonersavond Sint Pancras van 10 april

3-apr

Langedijk

Artikel in huis-aan-huis blad Langedijk en lokale krant Langedijk informeert met alle informatie van de bijeenkomsten

3-apr

Langedijk &
Heerhugowaard

Informatiebijeenkomst maatschappelijk middenveld in Heerhugowaard van 19.00 tot 21.00 uur. Wethouders
Does (Heerhugowaard) en Reijven (Langedijk) presenteerden de fusieplannen. Met de aanwezige vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld (50), raadsleden en ambtenaren is hierna een discussie
gevoerd over de fusie.

3-apr

Langedijk

Aankondiging extra inwonersavond op 10 april op Twitter (bereik: 562), Facebookpost (bereik: 309) evenement (bereik 635) op Facebook, op gemeentelijke website en op langedijkenheerhugowaard.nl

3-apr

Langedijk

Mail naar de vijf kerken gestuurd met de vraag of zij met hun kerkbezoekers willen delen dat in verband met
Witte Donderdag er een extra avond georganiseerd is in Broek op Langedijk op 9 april

3-apr

Heerhugowaard

Bericht op Twitter over bijeenkomsten ‘t Kruis en De Noord en oproep voor laatste bijeenkomsten

3-apr

Heerhugowaard

Bericht op Facebook over bijeenkomsten ‘t Kruis en De Noord en oproep voor laatste bijeenkomsten (2,5k
bereik)

4-apr

Langedijk

Informatiebijeenkomst Noord- en Zuid-Scharwoude van 19.00 tot 21.00 uur waar burgemeester Kompier
(Langedijk) het verhaal over de fusie hield. Wethouders Nieuwenhuizen, Langedijk en Jongenelen (allen Langedijk) waren ook aanwezig. Samen met inwoners (25) en raadsleden is er gesproken over de fusie.

4-apr

Langedijk

Verspreiden bericht ‘vanavond bijeenkomst in de Binding Zuid-Scharwoude’ op Twitter (bereik 273), evenement (bereik 101), Insta Story (bereik 88) en Instapoll (bereik 81)

4-apr

Heerhugowaard

Reminder mail bijeenkomst 8 april en vraag om telefoon mee te nemen

5-apr

Langedijk

Overzicht alle inwonersbijeenkomsten op Instagram (bereik 194)

6-apr

Langedijk &
Heerhugowaard

Advertentie in Noord-Hollands Dagblad met daarin de resterende data bijeenkomsten inwoners

8-apr

Langedijk

Achtergrondgesprek van adviesbureau Berenschot met voorzitter en 2 bestuursleden dorpsraad Sint Pancras
over positie Sint Pancras in herindeling
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DATUM

LOCATIE

ACTIVITEIT

8-apr

Langedijk &
Heerhugowaard

Informatiebijeenkomst maatschappelijk middenveld nr 2. in Heerhugowaard van 19.00 tot 21.00 uur. Burgemeester Blase (Heerhugowaard) legde de fusieplannen uit. Wethouders Does (Heerhugowaard) en Reijven
(Langedijk) waren aanwezig om vragen te beantwoorden. Met de aanwezige vertegenwoordigers van het
maatschappelijk middenveld (40), raadsleden en ambtenaren is hierna een discussie gevoerd over de fusie.

8-apr

Langedijk

Bericht: praat vanavond mee op LinkedIn (bereik 82), Twitter (bereik 100), Facebook (bereik onbekend)

8-apr

Langedijk

Inzending uitlichten www.langedijkenheerhugowaard.nl via Instagram (bereik onbekend)

9-apr

Langedijk

Bericht: vanavond bijeenkomst in de BroekerVeiling op Facebook (bereik onbekend)

9-apr

Langedijk

Inzending uitlichten langedijkenheerhugowaard.nl op Facebook (bereik onbekend)

9-apr

Heerhugowaard

Inzending uitgelicht via Instagram Story

9-apr

Langedijk

Eerste informatiebijeenkomst Broek op Langedijk van 19.00 tot 21.00 uur, waar burgemeester Kompier (Langedijk) het verhaal over de fusie hield. Wethouder Nieuwenhuizen (Langedijk) was aanwezig om de inwoners
(17) te woord te staan en vragen te beantwoorden.

9-apr

Heerhugowaard

Informatieavond voor gemeenteraad Heerhugowaard over stand van zaken herindelingsontwerp

10-apr

Langedijk

Informatiebijeenkomst nr 2. in Sint Pancras van 19.00 tot 21.00 uur. Burgemeester Kompier (Langedijk) hield
het verhaal over de fusie. Wethouders Nieuwenhuizen, Langedijk en Jongenelen (allen Langedijk) waren aanwezig om de inwoners (150) te woord te staan en vragen te beantwoorden.

10-apr

Langedijk &
Heerhugowaard

Advertentie in Langedijks Nieuwsblad met resterende data bijeenkomsten inwoners

10-apr

Langedijk

Bericht: Vanavond bijeenkomst in Sint Pancras op Facebook (bereik 201)

10-apr

Heerhugowaard

Bericht op Twitter over laatste bijeenkomst in Marlene

10-apr

Heerhugowaard

Terugkoppeling op Facebook over eerdere bijeenkomsten en oproep voor de laatste bijeenkomst in Marlene

11-apr

Langedijk

Bericht: Vanavond bijeenkomst in Oudkarspel op Facebook (bereik 275)

11-apr

Langedijk

Informatiebijeenkomst in Oudkarspel van 19.00 tot 21.00 uur. Burgemeester Kompier (Langedijk) hield het
verhaal over de fusie. Wethouders Nieuwenhuizen, Langedijk en Jongenelen (allen Langedijk) waren aanwezig om de inwoners (40) te woord te staan en vragen te beantwoorden.

13-apr

Heerhugowaard

Burgemeesters op radio Heerhugowaard A Life om over de fusie te praten

15-apr

Langedijk

AOL heeft een ondernemersavond georganiseerd (20.00 tot 22.00 uur) waar de burgemeesters Blase (Heerhugowaard) en Kompier (Langedijk) aanwezig waren om het verhaal over de visie te houden en ook wethouders Jongenelen en Langedijk (beide Langedijk) en Does (Heerhugowaard) waren aanwezig. Aan de hand
van de gespreksleider is de fusie besproken met de ondernemers (60).

15-apr

Langedijk

Informatieavond voor gemeenteraad Langedijk over stand van zaken herindelingsontwerp

15-apr

Langedijk

Bericht: Woensdag bijeenkomst in Koedijk op Facebook (bereik onbekend)

16-apr

Heerhugowaard

Artikel in gemeentekrant Stadsnieuws met impressie van de bijeenkomsten met maatschappelijk middenveld en uitnodiging voor laatste avond

17-apr

Heerhugowaard

Evenement op Facebook van avond in Marlene uitgelicht (1k bereik)

17-apr

Heerhugowaard

Reminder op Twitter over bijeenkomst in Marlene en om nog inzendingen in te sturen via de website

17-apr

Langedijk

Bericht: Vanavond bijeenkomst in Koedijk op Facebook (bereik onbekend)

17-apr

Langedijk

Aankondiging laatste inwonersbijeenkomsten en 5 veel gestelde vragen belicht in Langedijk informeert. Veel
gestelde vragen ook op gemeentelijke websites geplaatst.

17-apr

Langedijk

Informatieavond Koedijk van 19.00 tot 21.00 uur. Burgemeester Kompier (Langedijk) hield het verhaal over
de fusie. Wethouders Jongenelen en Langedijk (beide Langedijk) waren aanwezig om de inwoners (17) te
woord te staan en vragen te beantwoorden.

17-apr

Heerhugowaard

Informatieavond in Heerhugowaard Centrum van 19.00 tot 21.00 uur. Wethouder Does (Heerhugowaard)
hield het verhaal over de fusie. Vervolgens is met de inwoners (20) in gesprek gegaan.

18-apr

Heerhugowaard

Terugkoppeling op Twitter over bijeenkomst in Marlene en oproep om nog inzendingen te sturen via de
website

18-apr

Langedijk

Informatieavond Broek op Langedijk (2e avond) van 19.00 tot 21.00 uur. Burgemeester Kompier (Langedijk)
hield het verhaal over de fusie. Wethouder Nieuwenhuizen (Langedijk) was aanwezig om vragen te beantwoorden. Vervolgens is met de inwoners (18) en raadsleden in gesprek gegaan.

18-apr

Langedijk

Bericht: Vanavond bijeenkomst in Broek op Langedijk op Facebook (bereik onbekend)

18-apr

Heerhugowaard

Oproep op Facebook om nog inzendingen te delen via de website (2,9k bereik)
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DATUM

LOCATIE

ACTIVITEIT

23-apr

Langedijk en
Heerhugowaard

Opbrengst website op dit moment: 342 inzendingen opgehaald (wat vind ik belangrijk, welke ideeën heb ik
en waar word ik blij van), waarvan 150 inzendingen uit Heerhugowaard en 192 inzendingen uit Langedijk. De
website heeft van 19 maart tot 23 april 542 unieke bezoekers gehad. 59% kwam er terecht door zelf de url
in te typen, 13,7% via Facebook en 8,8% via Instagram.
Uit de inzendingen op de website en via de straatteams komt het volgende beeld naar boven:
Inwoners in Heerhugowaard staan grotendeels neutraal tegenover de fusie. Waar in Langedijk ook veel inwoners neutraal zijn, is er een uitgesproken groep van 30% van de inzendingen positief en 20% negatief over
de fusie. Inwoners zien kansen bij de fusie rondom het verbeteren van het OV en wegen; groenvoorzieningen; afval ophalen; kostenbesparingen; slagvaardigheid bestuur en veiligheid. Zorgen zijn er om het behoud
van de identiteit van kernen, huisvesting, afstand tot de gemeente en gebrek aan aansluiting bij Heerhugowaard van Sint Pancras.

24-apr

Langedijk

Persbericht van gemeente Langedijk over het besluit om een representatieve meting uit te voeren naar aanleiding van de geluiden in Koedijk en Sint Pancras over aansluiting bij Alkmaar

23-mei

Langedijk en
Heerhugowaard

Artikel met toelichting op meting door wethouder Nieuwenhuizen en burgemeester Kompier in Alkmaarsche
Courant

28-mei

Langedijk en
Heerhugowaard

Persbericht en nieuwsbericht op gemeentelijke website: Volgende week start meting in Sint Pancras en
Koedijk

29-mei

Langedijk

Veel gestelde vragen over representatieve meting toegevoegd op gemeentelijke website

31-mei

Langedijk

Veel gestelde vragen uit draagvlakbijeenkomsten toegevoegd op gemeentelijke website

29-mei

Langedijk

Artikel in Langedijk informeert: Volgende week start meting in Sint Pancras en Koedijk

6-7 juni

Langedijk: Sint
Pancras en
Koedijk

Uitnodigingsbrief op naam om deel te nemen aan representatieve meting

12-jun

Langedijk

Oproep voor invullen inwoners van Sint Pancras en Koedijk voor meting op Facebook

5-jun

Langedijk

Artikel in digitale nieuwsbrief Langedijk Digitaal: Volgende week start meting in Sint Pancras en Koedijk

12-13
juni

Langedijk: Sint
Pancras en
Koedijk

Herinneringsbrief op naam om deel te nemen aan de representatieve meting

14-jun

Langedijk

Reminder voor invullen inwoners van Sint Pancras en Koedijk voor meting op Facebook

17-21
juni

Langedijk en
Heerhugowaard

Inwonersmagazine #2, deze geeft een impressie van de gesprekken die zijn gevoerd met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Ook is er aandacht voor de extra draagvlakmeting in Sint Pancras
en Koedijk. In het magazine is het tijdspad opgenomen van de fusie zoals dat op dit moment en met de
huidige kennis van zaken is voorzien.

20-jun

Langedijk en
Heerhugowaard

Film met impressie over proces van draagvlakconsultaties online op gemeentelijke Facebookpagina’s
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BIJLAGE 4. Overzicht samenwerkingsverbanden

SAMENWERKINGSVERBAND

TAAKVELD

DEELNEMERS

JURIDISCHE
VORM

Bank Nederlandse
Gemeenten

Financiering

Diverse overheden

N.V.

Vereniging Nederlandse
gemeenten

Belangenbehartiging

Alle Nederlandse gemeenten

Vereniging

GGD Hollands Noorden

Gezondheid

Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Graft-De Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon,
Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen,
Schermer, Stede Broec en Texel

Openbaar lichaam

Omgevingsdienst
Noord-Holland Noord

Milieu en fysiek domein

Alkmaar, Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo, Den Helder,
Heerhugowaard, Hollands Kroon, Langedijk, Schagen, Texel en
de provincie Noord-Holland

Openbaar lichaam

Veiligheidsregio
Noord-Holland Noord

Veiligheid

Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Holland Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en
Texel

Openbaar lichaam

Regionaal Historisch
Centrum Alkmaar

Archivering

Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Langedijk, Schagen en Texel

Openbaar lichaam

Cocensus

Lokale belastingen

Haarlem, Haarlemmermeer, Hillegom, Beverwijk, Oostzaan,
Wormerland, Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard, Langedijk en
Den Helder

Openbaar lichaam

Recreatieschap Geestmerambacht

Openluchtrecreatie

Alkmaar, Bergen, Langedijk en Heerhugowaard

Openbaar lichaam

Vuilverbrandings-installatie Alkmaar en
omstreken

Vuilverbranding en gft

Alkmaar, Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo, Heerhugowaard, Langedijk, Schagen en Wormerland

Openbaar lichaam

Werkvoorzieningschap
Noord-Kennemerland

Re-integratie en sociale
werkplaats

Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk

Openbaar lichaam

HALte Werk

Sociaal domein

Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk

Bedrijfsvoeringsorganisatie

Ontwikkelingsbedrijf
Noord-Holland Noord

Economie en bedrijfsleven

Provincie Noord-Holland, Den Helder, Alkmaar, Opmeer, Stede
Broec, Heerhugowaard, Enkhuizen, Koggenland, Drechterland,
Medemblik, Texel, Hoorn, Heiloo, Castricum, Bergen, Langedijk
en Schagen

N.V.

Coöperatief Stimuleringsfonds Duurzame
Energie coöperatie
regio Alkmaar U.A.

Energie

HVC Groep, Alkmaar, Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo en
Heerhugowaard

Coöperatieve vereniging
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Draagvlak onderzoek Ɣ Gemeente Heerhugowaard en Langedijk
Ɣ
Ɣ

Inleiding en belangrijkste uitkomsten
Achtergrond

de ingevulde vragenlijst desgewenst inleveren in een speciaal daarvoor

De gemeenten Heerhugowaard en Langedijk zijn van plan te gaan fuseren.

geplaatste brievenbus in het plaatselijke café. Kort na de schriftelijke

In 2020 vindt een ambtelijke fusie plaats en volgens plan volgt in 2022 een

uitnodiging volgde een herinneringsbrief. Deze intensieve aanpak

bestuurlijke fusie. Een van de pijlers waarop de voorgenomen fusie dient te

resulteerde in een hoge respons. In totaal deden 2287 inwoners van Sint

rusten is draagvlak onder de bevolking.

Pancras en Koedijk mee. In procenten uitgedrukt was de respons in Koedijk

De gemeenten Heerhugowaard en Langedijk hebben de fusieplannen

48% en in Sint Pancras 47%. De enquête is in de eerste weken van juni

besproken met inwoners tijdens speciaal daarvoor georganiseerde

2019 uitgevoerd.

bijeenkomsten. Daarbij bleek dat met name in de kernen Sint Pancras en
Koedijk niet iedereen achter de fusie staat. Om een breed en representatief

Belangrijkste uitkomsten

beeld te geven van het draagvlak voor de fusieplannen en de argumenten

 De geënquêteerde inwoners van Sint Pancras en Koedijk staan in

die daarbij een rol spelen, hebben beide gemeentebesturen besloten een
draagvlakonderzoek uit te laten voeren in beide kernen. De resultaten van
dat onderzoek worden voorgelegd aan de gemeenteraden van Langedijk en
Heerhugowaard. Op basis van de uitkomsten kunnen de fusiepartners een
fusieplan opstellen dat recht doet aan de gevoelens en wensen die in de

samenleving leven.

meerderheid afwijzend tegenover de plannen van de gemeente Langedijk

om met Heerhugowaard te gaan fuseren. In Sint Pancras is dit plan voor
62% niet acceptabel. In Koedijk ligt dit cijfer op 55%.

 De belangrijkste achtergrond van de weerstand is dat men liever zou zien
dat Langedijk met Alkmaar zou fuseren. Men heeft minder binding met
Heerhugowaard. Dat geldt voor beide kernen. Van de tegenstanders van

Doelstelling
Het onderzoek richt zich op inwoners van Sint Pancras en Koedijk.
Het doel van het onderzoek is het bieden van inzicht in het draagvlak voor

de fusie met Heerhugowaard gebruiken ongeveer zeven op de tien het
argument dat een fusie met Alkmaar hun voorkeur heeft.

 Een minderheid ziet wel iets in een fusie met Heerhugowaard. In Sint

de voorgenomen fusie tussen Langedijk en Heerhugowaard en de

Pancras vindt 11% van de geënquêteerden dit een goed plan en voor

argumenten die bij voor- en tegenstanders een rol spelen.

16% is de fusie onder voorwaarden acceptabel. In Koedijk vindt 7% het
een goed plan en stelt 24% voorwaarden aan de fusie. In beide dorpen

Uitvoering van het onderzoek

hebben deze voorwaarden betrekking op de voorzieningen, het behoud

De onderzoeksopzet is gericht op het verkrijgen van een zo hoog mogelijke

van het dorpse karakter, de eigen identiteit, het betrekken van inwoners

en representatieve respons. Alle inwoners van 18 jaar en ouder in Sint

bij de besluitvorming en de lokale lasten. Een deel van de respondenten

Pancras en Koedijk zijn door middel van een brief uitgenodigd aan het

stelt als voorwaarde aan de fusie tussen Langedijk en Heerhugowaard dat

onderzoek deel te nemen. De aangeschreven inwoners hadden daarbij de
keuze de enquête online in te vullen met behulp van unieke inlogcodes of
door middel van het invullen en terugsturen van een schriftelijke
vragenlijst. Bij de brief zat naast een schriftelijk exemplaar van de
vragenlijst en een portvrije antwoordenvelop. Inwoners van Koedijk konden

hun eigen dorp aansluit bij Alkmaar.

 Minder dan de helft van de geënquêteerden verwacht dat de fusie een
verbetering zal betekenen wat betreft de voorzieningen, bereikbaar,
dienstverlening of onderhoud van openbare ruimte. Meer dan de helft
verwacht dat de fusie ten koste zal gaan van het eigen karakter van hun
dorp. Voorstanders van de voorgenomen fusie denken in meerderheid
positief over de effecten van een fusie.
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Steun voor een fusie tussen de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard
Voor de meerderheid van de geënquêteerde inwoners van Sint Pancras en
Koedijk is de fusie van de gemeente Heerhugowaard en Langedijk niet
acceptabel. Een minderheid spreekt steun voor de plannen uit.

 In Koedijk vindt ruim de helft (55%) dat de fusie tussen

 In Sint Pancras zegt meer dan de helft (62%) de fusie niet acceptabel
te vinden. ruim een op de tien (11%) vindt het een goed plan. Voor

Heerhugowaard en Langedijk niet acceptabel is. Zeven procent vindt

ongeveer een zesde is de fusie met Heerhugowaard acceptabel te

het een goed plan en bijna een kwart vindt de fusie – onder

vinden onder bepaalde voorwaarden.

voorwaarden – acceptabel. Een op de zeven heeft hierover geen
mening.

Toelichting op vraag:
'HJHPHHQWHQ/DQJHGLMNHQ+HHUKXJRZDDUGKHEEHQ]LFKYRRUJHQRPHQWHJDDQIXVHUHQHQVDPHQHHQQLHXZHJHPHHQWHWHYRUPHQ'RRUGH]HIXVLH
YHUZDFKWHQEHLGHJHPHHQWHEHVWXUHQLQGHWRHNRPVWHHQKRJHUHNZDOLWHLWYDQGLHQVWYHUOHQLQJWHNXQQHQOHYHUHQYRRU]LHQLQJHQWH NXQQHQXLWEUHLGHQRI
YHUEHWHUHQHQEHWHUWHNXQQHQVDPHQZHUNHQLQGHUHJLR1DGHIXVLHEOLMYHQGHKXLGLJHGRUSHQHQNHUQHQEHVWDDQ

‘Wat vindt u van de voorgenomen fusie van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk?’
Tabel 2
Koedijk

Tabel 1a
Sint Pancras

KOEDIJK

SINT PANCRAS
aantal

aantal

percentage

Goed plan

248

11%

Goed plan

Acceptabel onder voorwaarden

350

16%

1350
236
2184

100%

Niet acceptabel
Neutraal/ weet niet / geen mening
Totaal

percentage

7

7%

Acceptabel onder voorwaarden

25

24%

62%

Niet acceptabel

57

55%

11%

Neutraal/ weet niet / geen mening

14

14%

103

100%

Totaal
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Positieve elementen van een fusie met Heerhugowaard

Aan de geënquêteerden die de fusie een goed idee vinden (11% van het

“Langedijk en Heerhugowaard passen heel goed bij elkaar”

totaal in Sint Pancras en 7% in Koedijk) is gevraagd om hun antwoord toe te
lichten. Deze antwoorden zijn vervolgens gecodeerd.

“Ik heb meer vertrouwen in de gemeente Heerhugowaard”

 In Sint Pancras heeft ruim een kwart van de voorstanders van een fusie

“Heerhugowaard doet het goed wat betreft het openbaar
vervoer, zorg voor ouderen, minima en mensen met
achterstand”

een positief beeld van Heerhugowaard. Verder verwachten ze van de fusie
dat het de effectiviteit van de gemeente kan vergroten. Verder noemt een
aantal dat ze bij voorkeur niet bij Alkmaar komen.

 In Koedijk hebben in totaal zeven mensen aangegeven de fusie een goed
plan te vinden. Dit aantal is te klein voor verdere uitsplitsingen. Over het
“Door de samenvoeging kan beter en efficiënter
ingespeeld worden op de wensen van de inwoners en
de ruimtelijke inrichting”

algemeen noemt men dezelfde voordelen als in Sint Pancras.
Tabel 3
Kunt u aangeven waarom u de fusie een goed idee vindt?*
%DVLVUHVSRQGHQWHQGLHGHYRRUJHQRPHQIXVLHHHQJRHGLGHHYLQGHQ

“In deze tijd van het verschuiven van taken van de
centrale overheid naar de lokale overheid, is dit een
goed plan. De inwoners verdienen een kwalitatief goed
ambtenarenapparaat. En dit is te bereiken door
schaalvergroting”

Sint Pancras

“Er is al veel samenwerking met elkaar
[Heerhugowaard], niet bij Alkmaar! Ze
hebben te veel blunders gemaakt en
hebben veel financiële problemen.
“Ik wil niet naar Alkmaar omdat ik denk dat
dan het dorpse karakter verloren gaat”

“Kostenbesparing op elk niveau van
de gemeente is goed voor de burger”
“Kosten besparen door
schaalvergroting. Heerhugowaard
heeft in het verleden bewezen
daadkrachtig te kunnen optreden”

Draagvlak onderzoek Ɣ Gemeente Heerhugowaard en Langedijk
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Aantal

percentage

Positief over Heerhugowaard

69

28%

Verbeteren effectiviteit/slagkracht

51

21%

Negatief over Alkmaar

42

17%

Beperking kosten

27

11%

Behouden/verbeteren voorzieningen

18

7%

Behouden/verbeteren dienstverlening

8

3%

Behouden/verbeteren bereikbaarheid

3

1%

Overig

23

9%

Totaal

248

Op deze open vraag kon men in de eigen bewoordingen antwoorden. De antwoorden zijn
vervolgens ingedeeld in categorieën. Bij de meest voorkomende categorieën zijn enkele
typerende voorbeelden in spreekwolken weergegeven.
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Voorwaarden waaronder een fusie met Heerhugowaard acceptabel is

“In Sint Pancras moeten de huidige voorzieningen,
zoals het zwembad en dorpshuis, gewaarborgd blijven
en eerder nog worden uitgebreid”
“Dat Sint Pancras een leefbaar dorp blijft met de
voorzieningen, die er nu ook zijn. Dus met de huidige
winkels, zwembad, dorpshuizen zoals de Geist en B3,
tennisbanen”

“Het groene karakter, de groene zones rondom het
dorp, moeten bewaard blijven.”
“Het dorpse karakter moet bewaard blijven.”
“Indien het karakter van Sint Pancras behouden blijft
en straks niet het laatste groen ook nog volgebouwd
wordt door Heerhugowaard”

“Dat Koedijk in zijn geheel onder Alkmaar
gaat vallen (het gedeelte van Koedijk wat nu
onder Broek op Langedijk valt, dus bij
Alkmaar gaat horen).”

Aan de degenen die de fusie onder voorwaarden acceptabel vinden (16% van het
totaal in Sint Pancras en 24% in Koedijk) is gevraagd om hun antwoord toe te
lichten.
Tabel 4
Kunt u aangeven onder welke voorwaarden de fusie voor u acceptabel is?*
%DVLVUHVSRQGHQWHQGLHGHIXVLHDFFHSWDEHORQGHUYRRUZDDUGHQYLQGHQ
Sint Pancras

Behouden/verbeteren voorzieningen

“Betere of andere
besluitvorming met meer
inspraak door bewoners”

Aantal

Percentage

29%

2

8%

91

26%

5

20%

Fuseren met Alkmaar

61

17%

9

36%

Betrekken bij besluitvormingsproces

46

13%

2

8%

Beperking van de lasten

38

11%

2

8%

23

7%

-

-

15

4%

1

4%

5

1%

-

-

5

1%

1

4%

3

1%

6

24%

19

5%

4

16%

bereikbaarheid
Behouden/verbeteren dienstverlening
Niet met Alkmaar fuseren

Koedijk weer samen

“De kosten moeten laag
blijven, dus geen hogere
belasting.”

Percentage

102

Fuseren met Heerhugowaard

“Dat betekent dat ook wij
moeten worden gehoord.
Gemeente Langedijk: wij
voelen ons niet gehoord”

Aantal

Behouden dorpse karakter/ identiteit

Behouden/ verbeteren van

“Sint Pancras is van oudsher op Alkmaar
gericht, Sint Pancras moet daarom onder
Alkmaar gaan vallen”

Koedijk

Overig
TOTAAL

350

“Het moet financieel
voordeel opleveren.”

*

57

Op deze open vraag kon men in de eigen bewoordingen antwoorden. De antwoorden zijn vervolgens
ingedeeld in categorieën. Bij de meest voorkomende categorieën zijn enkele typerende voorbeelden in
spreekwolken weergegeven.
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Redenen waarom fusie met Heerhugowaard niet acceptabel is

Aan de respondenten die de fusie niet acceptabel vinden (62% van het
totaal in Sint Pancras en 55% in Koedijk) is gevraagd om hun antwoord
toe te lichten. Deze antwoorden zijn vervolgens gecodeerd.
“Omdat ik een fusie van Sint Pancras met Alkmaar
wil”
“De identiteit past meer bij Alkmaar en het is
geografisch dichter bij Alkmaar”
“Alkmaar heeft betere voorzieningen en is
gemakkelijker te bereiken. Sint Pancras ligt al
tegen Alkmaar aan”
“De kinderen gaan in Alkmaar naar school, de
gemeentelasten zijn lager in Alkmaar, we zitten al
aan de grens van Alkmaar vast en Koedijk is al
voor de helft Alkmaar”

Verreweg de belangrijkste reden is dat men liever met Alkmaar zou
fuseren. Daarnaast zegt een kwart van de geënquêteerden in Sint Pancras
en een derde in Koedijk geen binding te voelen met Heerhugowaard. Ook
zegt een op de vijf ontevreden te zijn over hoe het proces is verlopen
Tabel 5
Kunt u aangeven waarom de fusie voor u niet acceptabel is?
%DVLVUHVSRQGHQWHQGLHGHYRRUJHQRPHQIXVLHQLHWDFFHSWDEHOYLQGHQ

Sint Pancras

“Ik heb niets met Heerhugowaard. Vanuit Sint Pancras naar
Heerhugowaard met de auto is een kriem”

Aantal

Percentage

Aantal

percentage

978

72%

39

68%

330

24%

19

33%

274

20%

6

11%

58

4%

2

4%

37

3%

4

7%

Vrees voor verlies voorzieningen

28

2%

2

4%

Overig

43

3%

7

12%

Totaal

1.350

Liever fusie met Alkmaar
Geen binding met

“Sint Pancras is een mooi klein dorpje, door te fuseren met een
forensen "stad" als Heerhugowaard verliest ons dorp zijn
karakter, huizen worden minder waard. Dit is in mijn ogen niet
de bedoeling. Liever een eigen gemeente of bij Alkmaar, maar
niet bij Heerhugowaard”

Heerhugowaard
Onvrede over het proces
Tegen fusie in het algemeen
Vrees voor verlies eigen
identiteit/ dorpse karakter

“Geen goede voorlichting van de gemeente Langedijk.
(Dat zet stekels op)”
“Er is geen democratisch genomen besluitvorming.
De inwoners van Sint Pancras zijn niet in de gelegenheid
geweest via de gemeenteraadsverkiezingen hun stem
kenbaar te maken inzake de keuze van de fusie voor
Alkmaar of Heerhugowaard”
Draagvlak onderzoek Ɣ Gemeente Heerhugowaard en Langedijk

*

Koedijk

57

Op deze open vraag kon men in de eigen bewoordingen antwoorden. De antwoorden zijn vervolgens
ingedeeld in categorieën. Bij de meest voorkomende categorieën zijn enkele typerende voorbeelden in
spreekwolken weergegeven.

7

SAMENVOEGING GEMEENTEN LANGEDIJK EN HEERHUGOWAARD

61

Redenen waarom fusie met Heerhugowaard niet acceptabel is
Figuur 1
Woordenwolk: Gebruikte woorden in de beantwoording van de vraag µ.XQWXDDQJHYHQZDDURPGHIXVLHYRRUXQLHWDFFHSWDEHOLV"¶

%DVLVUHVSRQGHQWHQLQ6LQW3DQFUDVGLHGHYRRUJHQRPHQIXVLH
PHW+HHUKXJRZDDUGQLHWDFFHSWDEHOYLQGHQ

%DVLVUHVSRQGHQWHQLQ.RHGLMNGLHGHYRRUJHQRPHQIXVLHPHW
+HHUKXJRZDDUGQLHWDFFHSWDEHOYLQGHQ

* Op deze open vraag kon men in de eigen bewoordingen antwoorden.
Hoe groter het woord, hoe vaker het woord in de antwoorden voorkomt

Draagvlak onderzoek Ɣ Gemeente Heerhugowaard en Langedijk
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Verwachtingen van de fusie

Figuur 4

Figuur 3

Kunt u aangeven wat voor effect u van de fusie verwacht op de

Kunt u aangeven wat voor effect u van de fusie verwacht op de

volgende zaken? – Koedijk

volgende zaken? – Sint Pancras

,Ğƚ͚ĞŝŐĞŶ͛ŬĂƌĂŬƚĞƌǀĂŶ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐ ϲй

ĞƚĂĂůďĂĂƌŚĞŝĚǀĂŶĚĞůŽŬĂůĞůĂƐƚĞŶ

sŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶŝŶĚĞďƵƵƌƚ

ϭϰй

ϭϬй

ϯϭй

ϱϱй

Ϯϴй

ϯϯй

ϯϱй

ϵй

Ϯϰй

ϰϰй

ϭϮй

,Ğƚ͚ĞŝŐĞŶ͛ŬĂƌĂŬƚĞƌǀĂŶ<ŽĞĚŝũŬ ϰй

ĞƚĂĂůďĂĂƌŚĞŝĚǀĂŶĚĞůŽŬĂůĞůĂƐƚĞŶ

ϭϬй

sŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶŝŶĚĞďƵƵƌƚ

ϭϬй

ϭϬй

<ǁĂůŝƚĞŝƚǀĂŶĚĞĚŝĞŶƐƚǀĞƌůĞŶŝŶŐ

ϭϲй

Ϯϴй

ϰϬй

ϭϲй

<ǁĂůŝƚĞŝƚǀĂŶĚĞĚŝĞŶƐƚǀĞƌůĞŶŝŶŐ

KŶĚĞƌŚŽƵĚǀĂŶŽƉĞŶďĂƌĞƌƵŝŵƚĞ;ƐƚƌĂƚĞŶ͕
ĨŝĞƚƐƉĂĚĞŶ͕ƐƚŽĞƉĞŶĞŶŚĞƚŐƌŽĞŶͿ

ϭϲй

Ϯϴй

ϯϵй

ϭϳй

KŶĚĞƌŚŽƵĚǀĂŶŽƉĞŶďĂƌĞƌƵŝŵƚĞ;ƐƚƌĂƚĞŶ͕
ĨŝĞƚƐƉĂĚĞŶ͕ƐƚŽĞƉĞŶĞŶŚĞƚŐƌŽĞŶͿ

ůŝũĨƚŚĞƚǌĞůĨĚĞ

tŽƌĚƚŵŝŶĚĞƌ

ǁĞĞƚŶŝĞƚͬŐĞĞŶŵĞŶŝŶŐ
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ϭϴй

Ϯϵй

ϮϮй

ϭϴй

ϱϳй

ϯϲй

ϳй

ϯϳй

ϯϵй

ϰϯй

ϰϴй

Ϯϭй

Ϯϱй

ϮϬй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй ϴϬй ϵϬй ϭϬϬй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй ϴϬй ϵϬй ϭϬϬй
tŽƌĚƚďĞƚĞƌ

ϭϰй

ϯϮй

tŽƌĚƚďĞƚĞƌ

ůŝũĨƚŚĞƚǌĞůĨĚĞ

tŽƌĚƚŵŝŶĚĞƌ

ǁĞĞƚŶŝĞƚͬŐĞĞŶŵĞŶŝŶŐ
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Verwachtingen over een fusie onder voor- en tegenstanders
Figuur 5

KŶĚĞƌŚŽƵĚ
ŽƉĞŶďĂƌĞƌƵŝŵƚĞ

<ǁĂůŝƚĞŝƚ
sŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶŝŶ ĞƚĂĂůďĂĂƌŚĞŝĚ
ĚŝĞŶƐƚǀĞƌůĞŶŝŶŐ
ĚĞďƵƵƌƚ
ůŽŬĂůĞůĂƐƚĞŶ

,Ğƚ͚ĞŝŐĞŶ͛
ŬĂƌĂŬƚĞƌ

Kunt u aangeven wat voor effect u van de fusie verwacht op de volgende zaken? – inwoners die de fusie

'ŽĞĚƉůĂŶ
EŝĞƚĂĐĐĞƉƚĂďĞů

ϭϬй

ϳϱй

ϰй

ϭϭй

ϭϴй

'ŽĞĚƉůĂŶ

ϲϵй

Ϯϵй

EŝĞƚĂĐĐĞƉƚĂďĞů

ϴй

ϵй

ϱϬй
Ϯϭй

'ŽĞĚƉůĂŶ

ϭϬй

ϰϱй

ϲй

ϲϰй

ϮϮй

ϰϱй

ϭϵй

'ŽĞĚƉůĂŶ
ϴй
Ϭй

ϮϬй

ϳй

ϱϯй
ϯϬй

ϰϬй
tŽƌĚƚďĞƚĞƌ
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ϱϬй
ůŝũĨƚŚĞƚǌĞůĨĚĞ

ϲй

ϭϳй
ϰϱй

ϮϬй
ϭϬй

ϰй

ϱϱй

ϰϮй

EŝĞƚĂĐĐĞƉƚĂďĞů

ϯй

ϭϰй

ϰϰй
ϵй

ϱй

ϱϴй

'ŽĞĚƉůĂŶ
EŝĞƚĂĐĐĞƉƚĂďĞů

ϭϭй
Ϯϲй

Ϯϴй

EŝĞƚĂĐĐĞƉƚĂďĞů

ϰй

ϲй

ϭϵй
ϲϬй
tŽƌĚƚŵŝŶĚĞƌ

ϳϬй

ϴϬй

ϵϬй

ϭϬϬй

ǁĞĞƚŶŝĞƚͬŐĞĞŶŵĞŶŝŶŐ
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Respons naar leeftijd

Respons

Steekproef

Percentage respons

18-24 jaar

161

492

33%

25-39 jaar

275

872

32%

40-54 jaar

574

1333

43%

55-69 jaar

720

1256

57%

70 jaar of ouder

539

920

59%

Geen antwoord

17
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BIJLAGE 6. Reactienota
Inhoud
1.

Inleiding

Ook is het herindelingsontwerp gepubliceerd op de

2.

Leeswijzer

gemeentelijke websites en op www.overheid.nl. Daarnaast

3.

Zienswijzen van inwoners en organisaties

is het herindelingsontwerp bij de balies in de twee

4.

Zienswijzen van omliggende gemeenten

gemeentehuizen ter inzage gelegd en zijn de besturen van
de omliggende gemeenten, de ‘BUCH’-gemeenten en het

1. Inleiding

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier verzocht

De raden van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk

om een reactie te geven.

hebben op 8 oktober 2019 het Herindelingsontwerp
gemeenten Langedijk en Heerhugowaard vastgesteld.

Er zijn in totaal 76 zienswijzen ingediend. In 8 gevallen

Hiermee verklaarden de gemeenten formeel samen één

is deze door twee mensen onderschreven. Het aantal

nieuwe gemeente te willen vormen. Vanaf 9 oktober

indieners komt daarmee uit op 84. De binnengekomen

2019 tot en met 12 december 2019 is het ontwerp ter

reacties zijn in deze nota samengevat en van een reactie

inzage gelegd1. Iedereen die dat wil, kon tijdens de

voorzien. Iedere indiener ontvangt de speciﬁeke reactie

periode van terinzagelegging een reactie geven op het

op zijn zienswijze. Deze nota met gebundelde zienswijzen

herindelingsontwerp.

en reacties wordt geplaatst op de gemeentelijke websites
en ligt op de gemeentehuizen ter inzage, zodat het voor

Communicatie over de mogelijkheid tot het indienen van

iedereen zichtbaar is wat met de reacties is gedaan.

zienswijzen heeft plaatsgevonden via:
•
•
•

een inwonersmagazine dat huis-aan-huis is verspreid in

INDIENER

Langedijk en Heerhugowaard;

Inwoners Sint Pancras

52

de gemeentelijke informatiepagina’s in Stadsnieuws en

Inwoners Koedijk

7

Langedijk informeert;

Inwoners Broek op Langedijk en Zuid-Scharwoude

3

een persbericht aan lokale en regionale nieuwsbladen en

Maatschappelijke organisaties

7

nieuwssites;

Omliggende gemeenten

7

•

de digitale nieuwsbrief van de beide gemeenten;

•

intranet (voor medewerkers);

•

social media (Facebook, Twitter, LinkedIn).

1

Staatscourant nr. 56407, 8 oktober 2019.

AANTAL
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In de onderstaande tabel worden de ingekomen zienswijzen weergegeven:
VOLGNUMMER

INDIENER

REGISTRATIEDATUM

1

Inwoner Sint Pancras

6 oktober 2019

2

Inwoner Sint Pancras

20 oktober 2019

3

Gemeente Heiloo

1 november 2019

4

Gemeente Castricum

4 november 2019

5

Gemeente Bergen

7 november 2019

6

Gemeente Uitgeest

11 november 2019

7

Inwoner Sint Pancras

13 november 2019

8

Inwoner Sint Pancras

13 november 2019

9

Inwoner Sint Pancras

14 november 2019

10

Gemeente Schagen

18 november 2019

11

Inwoner Sint Pancras

21 november 2019

12

Algemene Ondernemersvereniging Langedijk

11 november 2019

13

Inwoners Sint Pancras

14 november 2019

14

Inwoner Sint Pancras

14 november 2019

15

Inwoners Sint Pancras

20 november 2019

16

Inwoner Koedijk

20 november 2019

17

Inwoner Koedijk

20 november 2019

18

Inwoner Sint Pancras

22 november 2019

19

Inwoner Zuid-Scharwoude

23 november 2019

20

Inwoner Sint Pancras

23 november 2019

21

De Burgerrekenkamer Langedijk

25 november 2019

22

Inwoner Sint Pancras

25 november 2019

23

Inwoner Sint Pancras

25 november 2019

24

Inwoner Sint Pancras

25 november 2019

25

Inwoner Sint Pancras

25 november 2019

26

Inwoner Sint Pancras

26 november 2019

27

Inwoner Sint Pancras

26 november 2019

28

Inwoner Sint Pancras

26 november 2019

29

Inwoner Koedijk

27 november 2019

30

Inwoners Sint Pancras

27 november 2019

31

Inwoner Koedijk

28 november 2019

32

Inwoner Koedijk

28 november 2019

33

Inwoners Sint Pancras

29 november 2019

34

Inwoner Sint Pancras

29 november 2019

35

Inwoner Sint Pancras

30 november 2019

36

Inwoner Sint Pancras

3 december 2019

37

Inwoner Sint Pancras

4 december 2019

38

Gemeente Alkmaar

5 december 2019

39

Inwoner Sint Pancras

5 december 2019

40

Inwoner Sint Pancras

4 december 2019

41

Inwoner Sint Pancras

5 december 2019

42

Inwoner Sint Pancras

5 december 2019

43

Inwoner Broek op Langedijk

5 december 2019

44

Inwoner Sint Pancras

5 december 2019

45

Inwoner Koedijk

6 december 2019

46

Inwoner Broek op Langedijk

6 december 2019

47

Inwoner Koedijk

6 december 2019

SAMENVOEGING GEMEENTEN LANGEDIJK EN HEERHUGOWAARD

VOLGNUMMER

INDIENER
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REGISTRATIEDATUM

48

Gemeente Koggenland

6 december 2019

49

Inwoner Sint Pancras

7 december 2019

50

Inwoner Sint Pancras

7 december 2019

51

Inwoner Sint Pancras

52

Vereniging Dorpsraad Sint Pancras

10 december 2019

53

Fractie Kleurrijk Langedijk

10 december 2019

54

Vereniging Ondernemend Regio Alkmaar (ORA)

11 december 2019

55

Volkstuinvereniging West Beverkoog te Sint
Pancras

11 december 2019

56

Inwoner Sint Pancras

11 december 2019

57

Inwoners Sint Pancras

11 december 2019

58

Inwoner Sint Pancras

11 december 2019

59

Inwoner Sint Pancras

12 december 2019

60

Stichting Langedijk, hoe lang nog?

12 december 2019

61

Inwoner Sint Pancras

9 december 2019

62

Inwoners Sint Pancras

10 december 2019

63

Inwoner Sint Pancras

10 december 2019

64

Inwoners Sint Pancras

10 december 2019

65

Inwoner Sint Pancras

10 december 2019

66

Inwoner Sint Pancras

10 december 2019

67

Inwoner Sint Pancras

10 december 2019

68

Inwoners Sint Pancras

10 december 2019

69

Inwoner Sint Pancras

11 december 2019

70

Inwoner Sint Pancras

11 december 2019

71

Inwoner Sint Pancras

12 december 2019

72

Inwoner Sint Pancras

12 december 2019

73

Inwoner Sint Pancras

12 december 2019

74

Inwoner Sint Pancras

12 december 2019

75

Inwoner Sint Pancras

6 januari 2020
(gedateerd 13 november)

76

Inwoner Sint Pancras

6 december 2019

8 december 2019

66

HERINDELINGSADVIES DIJK EN WAARD

2. Leeswijzer

Inwoners en organisaties

Deze nota bevat alle ingediende zienswijzen. Omwille

1. Zienswijzen van inwoners uit Sint Pancras die steun

van de leesbaarheid wordt per zienswijze eerst een

uitspreken voor deze herindeling

samenvatting gegeven; dit zijn dus geen integrale

(12 zienswijzen, vanaf pagina 67)

weergaven. Daaronder staat de reactie. Vervolgens wordt
in de conclusie weergegeven of dit tot een wijziging

2. Zienswijzen van inwoners uit Sint Pancras die zich

van het herindelingsontwerp heeft geleid. Aan het einde

uitspreken tegen deze herindeling

van de reactienota zijn alle zienswijzen in hun geheel

(40 zienswijzen; vanaf pagina 71)

(geanonimiseerd) toegevoegd.
De nummering van de zienswijzen is op basis van de

3. Zienswijzen van inwoners uit Koedijk die zich uitspreken

registratie door de gemeente.

tegen deze herindeling

In het onderstaande overzicht worden eerst de zienswijzen

(7 zienswijzen; vanaf pagina 99)

van inwoners en (belangen)organisaties op het
herindelingsontwerp weergegeven. In de paragraaf erna
volgen de omliggende gemeenten.

4. Zienswijze van een inwoner uit Broek op Langedijk die
steun uitspreekt voor deze herindeling
(1 zienswijzen; vanaf pagina 107)

In de 76 zienswijzen die zijn ingestuurd, is een aantal
rode lijnen te onderscheiden. Omwille van het overzicht

5. Zienswijzen van inwoners uit Zuid-Scharwoude en Broek

zijn de zienswijzen en de reacties daarop hieronder

op Langedijk die zich uitspreken tegen deze herindeling

geclusterd weergegeven. Elk cluster wordt voorafgegaan

(2 zienswijzen; vanaf pagina 108)

door een (samenvattende) algemene reactie. De volgende
categorieën worden daarbij onderscheiden:

6. Zienswijzen van maatschappelijke organisaties die steun
uitspreken voor deze herindeling
(2 zienswijzen; vanaf pagina 109)
7. Zienswijzen van maatschappelijke organisaties die zich
uitspreken tegen deze herindeling
(5 zienswijzen; vanaf pagina 110)
Omliggende gemeenten
1. Zienswijzen van omliggende gemeenten die steun
uitspreken voor deze herindeling
(6 zienswijzen; vanaf pagina 115)
2. Zienswijze van een omliggende gemeente die weliswaar
van mening is dat de fusie tussen de gemeenten een
goede stap is, maar voor de dorpen Sint Pancras en
Koedijk een andere opvatting heeft.
(1 zienswijze; vanaf pagina 117)
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3. Inwoners en organisaties
Er zijn 69 zienswijzen ingediend door inwoners en
organisaties. Vrijwel alle zienswijzen werden ingediend
door inwoners en organisaties uit de gemeente Langedijk.
De meeste daarvan kwamen uit de kernen Sint Pancras en
Koedijk. Vanwege deze verhouding en de vergelijkbaarheid
in de thema’s die naar voren worden gebracht, zijn de
zienswijzen uit deze beide kernen hieronder geclusterd
weergegeven. Daarna volgt nog een aantal zienswijzen van
inwoners uit de andere kernen en organisaties.
1. Inwoners Sint Pancras die steun uitspreken voor deze
herindeling
De onderstaande zienswijzen zijn van inwoners van Sint
Pancras die zich kunnen vinden in de voorgenomen
herindeling van Langedijk en Heerhugowaard. Wij
beschouwen deze reacties als een ondersteuning van het
herindelingsontwerp.

VOLGNUMMER: 13
Indiener en datum: Inwoners Sint Pancras, 14 november 2019
Samenvatting: Beide ondertekenaars kunnen zich vinden in een fusie tussen Heerhugowaard en Langedijk. Zij stemmen derhalve in.
Reactie: Wij beschouwen deze reactie als een ondersteuning van het herindelingsontwerp.
Conclusie: De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het herindelingsontwerp.

VOLGNUMMER: 15
Indiener en datum: Inwoners Sint Pancras, 20 november 2019
Samenvatting: Schrijver geeft namens indieners aan de petitie van de Dorpsraad niet te hebben getekend omdat zij het eens zijn met de
fusie met Heerhugowaard. Men kan gebruik blijven van de faciliteiten van Alkmaar. Schrijver vreest ‘grondhonger’ van Alkmaar en teloorgang van het dorpse karakter van Sint Pancras.
Reactie: Wij beschouwen deze reactie als een ondersteuning van het herindelingsontwerp.
Conclusie: De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het herindelingsontwerp.

VOLGNUMMER: 18
Indiener en datum: Inwoner Sint Pancras, 22 november 2019
Samenvatting: Schrijver vindt de fusie tussen Langedijk en Heerhugowaard “prima” en stelt dat Alkmaar zich hier niet mee moet bemoeien.
Reactie: Wij beschouwen deze reactie als een ondersteuning van het herindelingsontwerp.
Conclusie: De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het herindelingsontwerp.
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VOLGNUMMER: 26
Indiener: Inwoner Sint Pancras, 26 november 2019
Samenvatting: Schrijver verbaast zich over de emotionele commotie die is ontstaan naar aanleiding van de fusieplannen. Er is sprake van
“stemmingmakerij, kortzichtige aannames en onderbuikgevoelens” en er wordt niet gekeken naar wat Alkmaar dan met Sint Pancras zou
willen. Schrijver is voorstander van de fusie met Heerhugowaard, mits Langedijk zich aan de afspraken houdt: behoud van voorzieningen
(o.a. de Bever), dienstverlening blijft dichtbij, identiteit van de dorpen blijft, en behoud van de groene ruimte ten noorden, oosten en zeker
het westen van ons dorp: geen huizenbouw. Onrust had voorkomen moeten worden door een betere communicatie en door erkenning en
begrip te tonen voor de uitzonderlijke positie die Sint Pancras in dit hele fusieproces heeft.
Reactie: De inwoners van Sint Pancras hebben in het proces om te komen tot een herindelingsontwerp de mogelijkheid gekregen om
mee te praten en dat is ook gebeurd. Uit de avonden en ook uit het draagvlakonderzoek bleek dat inwoners van Sint Pancras zich zorgen
maken over een eventueel verlies van de unieke identiteit van de kernen en bestaande voorzieningen. Tegen deze achtergrond is het
kernenbeleid als belangrijk onderdeel van de nieuwe gemeente benoemd en is daar ook al een begin mee gemaakt. Samen met inwoners
van Sint Pancras en Koedijk wordt het nu nog verder doorontwikkeld.
Het kernenbeleid wordt in partnerschap vormgegeven door gemeente, bewoners en maatschappelijke partijen. De uitgangspunten van
het kernenbeleid zijn onder andere maatwerk, agenderingsrecht van inwoners, coproductie en grenzeloos besturen waarbij inwoners geen
last dienen te hebben van gemeentegrenzen. De afgelopen periode zijn er zowel ambtelijk als bestuurlijk meerdere gesprekken gevoerd
met inwoners van Sint Pancras (en overigens ook Koedijk), waaronder met vertegenwoordigers van het voormalige dorpsplatform en de
Dorpsraad. Deze (veelal) constructieve gesprekken gingen o.a. over kernenbeleid in de breedste zin van het woord. Voor beide dorpen
is ook een ‘ontwerpsessie kernenbeleid’ georganiseerd. In de ontwerpsessie in Sint Pancras is door de aanwezigen in gezamenlijkheid
besloten om de gesprekken over ‘kernenbeleid’ in het nieuwe jaar voort te zetten, te intensiveren en te verbreden. Hierin wordt op zoek
gegaan naar elementen om de samenwerking te verbeteren en te versterken. Daarbij wordt juist als uitgangspunt genomen wat ook in de
visie van de Dorpsraad centraal staat, namelijk het unieke karakter van het dorp. Het herindelingsontwerp refereert op meerdere plaatsen aan het unieke karakter van de kernen die samen de nieuwe gemeente vormen. De huidige gemeenten maken al een begin met het
aangekondigde kernenbeleid; in het herindelingsadvies wordt dit nu uitgebreider beschreven dan in het ontwerp.
Conclusie: De zienswijze is ondersteunend en zou niet hoeven leiden tot aanpassing van het herindelingsontwerp. Wel geeft het aanleiding om het beoogde kernenbeleid (waar de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard al mee zijn begonnen) in het herindelingsontwerp
verder te verduidelijken.

VOLGNUMMER: 41
Indiener en datum: Inwoner Sint Pancras, 5 december 2019
Samenvatting: Indiener geeft aan gevoelsmatig het liefst met Alkmaar te fuseren omdat hij daar erg op gericht is vanuit onder meer
werk, maar ziet rationele argumenten om voor Heerhugowaard te kiezen. Die argumenten zijn dat Alkmaar in zijn beleving bezig is met alles volbouwen. Hij is het oneens met de openingstijden voor horeca en ziet veel geluidsoverlast en drukte in Alkmaar. De indiener is voor
de fusie met Heerhugowaard omdat hij daarmee meent te kiezen voor een rustiger Sint Pancras met behoud van woongenot.
Reactie: Wij beschouwen deze reactie als een ondersteuning van het herindelingsontwerp.
Conclusie: De zienswijze is ondersteunend en leidt niet tot aanpassing van het herindelingsontwerp.

VOLGNUMMER: 49
Indiener: Inwoner Sint Pancras, 7 december 2019
Samenvatting: Schrijver is voorstander van de algehele fusie tussen Heerhugowaard en Langedijk.
Reactie: Wij beschouwen deze reactie als een ondersteuning van het herindelingsontwerp.
Conclusie: De zienswijze is ondersteunend en leidt niet tot aanpassing van het herindelingsontwerp.
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VOLGNUMMER: 50
Indiener: Inwoner Sint Pancras, 7 december 2019
Samenvatting: Indiener richt zich deels op algemene zaken en grotendeels op wat er leeft in Sint Pancras.
Volgens schrijver wordt regionale samenwerking met omringende gemeenten belangrijker en urgenter. Dit moet worden geïntensiveerd
en sterker in het ontwerp opgenomen. Bij de hoofddoelstellingen mist de indiener de doelstelling ‘Tevredenheid van de bevolking en
bedrijven’. Het kernenbeleid mag scherper in het herindelingsontwerp terug komen.
Indiener heeft onderzoek gedaan naar de enquêtes, onderzoeken en petitie van de Dorpsraad in Sint Pancras. Daarin heeft schrijver onder
andere de representativiteit van de onderzoeken uitgezocht. De uitkomsten en conclusie staan in de bijlage: “Onderzoek betrouwbaarheid
enquête en petitie Sint Pancras 2019 bronbestand1”. De petitie is volgens schrijver grotendeels gestoeld op emotie, die in de media flink
is aangewakkerd. Ook over de betrouwbaarheid heeft schrijver zijn twijfels. Het indienen van de petitie is niet conform de statuten van de
Dorpsraad gebeurd. Indiener verzoekt “een klacht bij de Autoriteit persoonsgegevens over schending van de AVG door de Dorpsraad Sint
Pancras in de zienswijze op te nemen”. Afscheiding van Sint Pancras naar Alkmaar in het fusieproces kan volgens schrijver niet vanwege
de wet Arhi en is niet in het belang van de bewoners en bedrijven in de nieuwe gemeente en de medewerkers van beide gemeenten.
Indiener heeft geen publicatie kunnen vinden over de voordelen van Alkmaar voor Sint Pancras en zijn bewoners. Rond het draagvlakonderzoek van I&O Research heeft schrijver een kanttekening: bij zuivere benadering is het aantal “niet acceptabel” slechts 29%. (=1350
op 4673). Schrijver wil dit percentage graag in de zienswijze opgenomen zien en het feit benadrukken van slechts 1350 vóórstemmers.
Indiener zou de grenscorrectie eigenlijk willen omdraaien en het gebied Vronermeer weer geheel toevoegen aan de nieuwe fusiegemeente Langedijk-Heerhugowaard. Hij verzoekt na de fusie per 01-01-2022 in gesprek te gaan met de gemeente Alkmaar om dit te realiseren
door middel van een grenscorrectie.
Indiener concludeert dat hij vóór een totale herindeling is tussen de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard. Schrijver ziet geen voordelen om straks aan te sluiten bij Alkmaar, ook niet via grenscorrectie. Daarnaast wordt er teveel volgens de indiener gegoocheld met cijfers
van bewonersinitiatieven volgens zijn onderzoek. Deze initiatieven leveren geen representatief beeld wat de bevolking van Sint Pancras
nu echt wenst. Met de enquête van I&O Research kan de indiener, zij het met een kanttekening over de percentages en aantal “niet
acceptabel”, meegaan. Alkmaar lijkt niet van plan de voordelen van aansluiting bij deze gemeente te geven. Alleen een “warm welkom”
kan eraf volgens de indiener.
Reactie: De regionale samenwerking is inderdaad een belangrijk punt en is ook in het herindelingsontwerp opgenomen. De omliggende
gemeenten vinden dat een nieuwe gemeente zal winnen aan slagkracht, bestuurskracht en aantrekkingskracht op bewoners en bedrijven.
Daarmee kan de nieuwe gemeente bijdragen aan een sterke regio en goede, evenwichtige regionale verhoudingen. Alkmaar en ook de
BUCH-gemeenten vertrouwen erop dat de goede relatie die zij hebben met de twee huidige afzonderlijke gemeenten, met de nieuwe
gemeente wordt voortgezet.
Tevredenheid van de bevolking en bedrijven is een doelstelling die door alle andere doelstellingen hen loopt; uiteindelijk is het hier om te
doen. Het kernenbeleid wordt inderdaad nadrukkelijker in het herindelingsontwerp opgenomen; veel vragen met name uit Sint Pancras en
Koedijk gaven daartoe aanleiding. Het kernenbeleid wordt in partnerschap vormgegeven door gemeente, bewoners en maatschappelijke
partijen.
Over de interne aangelegenheden van de Dorpsraad rond de petitie en enquêtes kunnen wij geen uitspraken doen; dat is aan de leden
zelf. Het draagvlakonderzoek en zijn uitkomsten en interpretatie daarvan zijn vormgegeven volgens de normen van het onafhankelijk bureau I&O Research. Een grenscorrectie van het Vronermeer is niet aan de orde; de herindeling voorziet in het samenvoegen van de beide
huidige gemeenten Langedijk en Heerhugowaard. Wij danken de indiener verder voor zijn steun.
Het verzoek om een klacht bij de Autoriteit persoonsgegevens over schending van de AVG door de Dorpsraad Sint Pancras in de zienswijze op te nemen kunnen wij niet plaatsen; een dergelijke klacht zou indiener zelf bij de Autoriteit moeten indienen als deze dat wenst.
Conclusie: De zienswijze is ondersteunend. De zienswijze geeft aanleiding om het beoogde kernenbeleid (waar de gemeenten Langedijk
en Heerhugowaard al mee zijn begonnen) in het herindelingsontwerp verder te verduidelijken.
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VOLGNUMMER: 59
Indiener: Inwoner Sint Pancras, 12 december 2019
Samenvatting: Schrijver is het helemaal eens met het herindelingsontwerp. Heerhugowaard en Langedijk passen prima bij elkaar.
Reactie: Wij beschouwen deze reactie als een ondersteuning van het herindelingsontwerp.
Conclusie: De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het herindelingsontwerp.

VOLGNUMMER: 61
Indiener: Inwoner Sint Pancras, 9 december 2019
Samenvatting: Indiener steunt de fusie van Langedijk en Heerhugowaard. Hierbij refereert indiener aan de redenen die in 1972 hebben
geleid tot een herindeling van Sint Pancras. De acties van de Dorpsraad Sint Pancras noemt schrijver provocerend en steunt de indiener
niet.
Reactie: Wij beschouwen deze reactie als een ondersteuning van het herindelingsontwerp.
Conclusie: De zienswijze is ondersteunend en leidt niet tot aanpassing van het herindelingsontwerp.

VOLGNUMMER: 70
Indiener: Inwoner Sint Pancras, 11 december 2019
Samenvatting: Indiener stelt Langedijker te zijn en dat graag zo te willen houden. Om deze reden wil indiener niet bij Alkmaar horen.
Reactie: Wij beschouwen deze reactie als een ondersteuning van het herindelingsontwerp.
Conclusie: De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het herindelingsontwerp.

VOLGNUMMER: 71
Indiener: Inwoner Sint Pancras, 12 december 2019
Samenvatting: Indiener steunt de fusie tussen Langedijk en Heerhugowaard.
Reactie: Wij beschouwen deze reactie als een ondersteuning van het herindelingsontwerp.
Conclusie: De zienswijze is ondersteunend en leidt niet tot aanpassing van het herindelingsontwerp.

VOLGNUMMER: 72
Indiener: Inwoner Sint Pancras, 12 december 2019
Samenvatting: Indiener geeft aan dat deze voorstander van de fusie met Heerhugowaard is.
Reactie: Wij beschouwen deze reactie als een ondersteuning van het herindelingsontwerp.
Conclusie: De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het herindelingsontwerp.
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2. Zienswijzen van inwoners uit Sint Pancras die zich
uitspreken tegen deze herindeling
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De verdieping op de eerder genoemde argumentatie bestaat
vooral uit het streven om het unieke karakter van de kern

Een groot deel van de zienswijzen is ingediend door

Sint Pancras (en overigens ook van alle andere kernen) een

inwoners uit Sint Pancras die zich uitspreken tegen de

expliciete positie te geven in het ontwerp van de nieuwe

herindeling zoals deze wordt voorgesteld. Sint Pancras heeft

gemeente. Dit krijgt vorm in het ‘kernenbeleid’ van de

een eigen karakter. Ook wordt gewezen op de geograﬁsche

nieuwe gemeente. Dit kernenbeleid, waartoe inmiddels een

ligging tegen Alkmaar aan en de banden die de inwoners

aanzet is gemaakt, wordt uitdrukkelijk in samenspraak met

met Alkmaar hebben. Verder wordt Langedijk vaak verweten

de inwoners van de kernen ontwikkeld, en heeft tot doel om

dat de dienstverlening aan Sint Pancras de afgelopen jaren

het unieke karakter van alle kernen in de nieuwe gemeente,

is achtergebleven. Ook vinden schrijvers dat het proces dat

dus ook van Sint Pancras, te bewaken én te versterken.

vooraf is gegaan aan het nemen van het principebesluit

Het kernenbeleid wordt in partnerschap vormgegeven

c.q. het opstellen van het herindelingsontwerp niet

door gemeente(n), bewoners en maatschappelijke partijen.

democratisch is verlopen.

Daarbij hebben de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard
ook aan Alkmaar voorgesteld om hierin intensief samen te

Algemene reactie

werken, waarbij het belang van de inwoners voorop staat

Gezien de uitkomsten van het draagvlakonderzoek in Sint

en niet welke gemeente dat organiseert.

Pancras en het resultaat van de petitie van de Dorpsraad,
hebben wij begrip voor deze zienswijzen. De afgelopen

Wij nodigen de indieners van harte uit om aan de

maanden zijn wij veel in gesprek geweest met inwoners van

doorontwikkeling van dit kernenbeleid deel te nemen.

Sint Pancras rondom de herindeling. Uit de zienswijzen en
deze gesprekken blijkt dat veel inwoners van Sint Pancras
zich niet achter het voorliggende herindelingsontwerp
kunnen scharen. Een aanzienlijk deel van de bevolking van
Sint Pancras heeft namelijk zorgen over het behoud van het
unieke karakter van deze kern en er bestaat onvrede over
hoe de zorg daarvoor vanuit de gemeente de afgelopen
jaren vorm heeft gekregen.
Aan beide punten wordt aandacht besteed in het
herindelingsontwerp, maar vragen ook om een verdiepende
reactie. Deze reactie willen we ook een plaats geven in het
deﬁnitieve herindelingsadvies. Hoewel wij ons realiseren
daarmee niet tegemoet te komen aan de wens die in deze
zienswijze wordt geuit om Sint Pancras onderdeel te laten
worden van Alkmaar, zijn de colleges ervan overtuigd dat de
redenen voor een ongedeelde samenvoeging in combinatie
met de aanvullingen en wijzigingen die zijn voorgesteld,
tegemoetkomen aan de zorgen en wensen én perspectief
bieden voor de inwoners van Sint Pancras.
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VOLGNUMMER: 1
Indiener en datum: Inwoner Sint Pancras, 6 oktober 2019
Samenvatting: Schrijver begint met een historische beschouwing met aandacht voor het behoud van het groene karakter van Sint
Pancras en Koedijk. Daarna volgt de zienswijze dat samenvoeging met Alkmaar logischer is dan samenvoeging met Heerhugowaard. Ten
eerste is er het geografische aspect van de ligging van Sint Pancras. Bovendien is er het sociaal-maatschappelijk aspect van de wisselwerking tussen de inwoners van Sint Pancras en Alkmaar Noord. Verder wijst de schrijver op het eigen karakter van het dorp; om dat te
(kunnen) waarborgen is het van essentieel belang hier ook de bestemming van het buitengebied bij te betrekken. Daarbij kan ook het
gebied van het recreatiegebied Geestmerambacht deel uit gaan maken van de gemeente Alkmaar.
Reactie: Wij waarderen dat u uw zienswijze geeft over de voorgenomen herindeling. Wij begrijpen heel goed dat u betrokken bent bij Sint
Pancras, en de wijze waarop het dorp in de toekomst goed kan worden bestuurd en bediend. Vanuit diezelfde betrokkenheid met goed
bestuur en goede dienstverlening voor alle kernen is het herindelingsontwerp van de nieuwe gemeente vormgegeven. Hieronder gaan wij
in op de aandachtspunten die u daarbij heeft.
De kern Sint Pancras ligt dicht bij Alkmaar, en heeft een specifiek eigen karakter. Het behoud van de unieke eigenschappen en het
voorzieningenniveau vormden, zo bleek ook uit het draagvlakonderzoek, de belangrijkste overwegingen bij de inwoners van Sint Pancras
rond de fusie. Net zoals dat de belangrijkste overwegingen waren in 1972 en 1990 om zich te verzetten tegen aansluiting bij Alkmaar.
Sociaal-maatschappelijk houden de inwoners van Sint Pancras na de voorgenomen fusie de verhoudingen die er nu ook zijn; immers ook
nu wonen zij in een andere gemeente dan Alkmaar. In het herindelingsontwerp wordt duidelijk gemaakt dat het groene karakter juist een
van de bepalende onderdelen van de nieuwe gemeente zal zijn. Het (behoud van het) buitengebied krijgt dan ook alle aandacht. Uit deze
en andere zienswijzen blijkt dat de inwoners van Sint Pancras zich zorgen maken of het karakter van hun dorp (en het buitengebied) zal
blijven en of de voorzieningen behouden blijven. In het herindelingsontwerp wordt gesproken over het kernenbeleid. Dit kernenbeleid is
sinds het uitkomen van het herindelingsontwerp verder doorontwikkeld, Daarbij hebben de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard ook
aan Alkmaar voorgesteld om hierin intensief samen te werken, waarbij het belang van de inwoners voorop staat en niet welke gemeente
dat organiseert.
Het kernenbeleid wordt in partnerschap vormgegeven door gemeente, bewoners en maatschappelijke partijen. De uitgangspunten van
het kernenbeleid zijn onder andere maatwerk, agenderingsrecht van inwoners, coproductie en grenzeloos besturen waarbij inwoners geen
last dienen te hebben van gemeentegrenzen. De afgelopen periode zijn er zowel ambtelijk als bestuurlijk meerdere gesprekken gevoerd
met inwoners van Sint Pancras (en overigens ook Koedijk), waaronder met vertegenwoordigers van het voormalige dorpsplatform en de
dorpsraad. Deze (veelal) constructieve gesprekken gingen o.a. over kernenbeleid in de breedste zin van het woord. Voor beide dorpen
is ook een ‘ontwerpsessie kernenbeleid’ georganiseerd. In de ontwerpsessie in Sint Pancras is door de aanwezigen in gezamenlijkheid
besloten om de gesprekken over ‘kernenbeleid’ in het nieuwe jaar voort te zetten, te intensiveren en te verbreden. Hierin wordt op zoek
gegaan naar elementen om de samenwerking te verbeteren en te versterken. Daarbij wordt juist als uitgangspunt genomen wat ook in de
visie van de Dorpsraad centraal staat, namelijk het unieke karakter van het dorp. Het herindelingsontwerp refereert op meerdere plaatsen
aan het unieke karakter van de kernen die samen de nieuwe gemeente vormen. De huidige gemeenten zijn al bezig met het doorontwikkelen van het kernenbeleid; in het herindelingsadvies wordt dit nu uitgebreider beschreven dan in het ontwerp.
Conclusie: Deze zienswijze geeft aanleiding om het beoogde kernenbeleid (waar de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard al mee zijn
begonnen) in het herindelingsontwerp verder te verduidelijken.

VOLGNUMMER: 2
Indiener en datum: Inwoner Sint Pancras, 20 oktober 2019
Samenvatting: Indiener is van mening dat Sint Pancras bij Alkmaar moet worden gevoegd. Indiener refereert naar een in het verleden
gehouden enquête onder inwoners van Sint Pancras en het draagvlakonderzoek dat de gemeente Langedijk heeft gehouden onder Sint
Pancrassers tijdens het proces om te komen tot een herindelingsontwerp. Indiener vindt verder dat de fusie tussen Langedijk en Heerhugowaard niet voldoet aan het draagvlakcriterium in de wet Arhi. De fusie zou daarom geen doorgang moeten vinden, tenzij Sint Pancras
bij Alkmaar wordt gevoegd.
Reactie: Wij waarderen dat u uw zienswijze geeft over de voorgenomen herindeling.
Uw zienswijze gaat in de eerste plaats over de enquête van een aantal jaren geleden en het draagvlakonderzoek dat deel uitmaakte van
de consultatie voor het herindelingsontwerp. Met het herindelingsadvies richten wij ons op de achterliggende redenen van de uitkomsten
van deze onderzoeken. Die lagen erin dat dat een aanzienlijk deel van de bevolking van Sint Pancras zorgen heeft over het behoud van het
unieke karakter van deze kern en dat er onvrede bestaat onvrede over hoe de zorg daarvoor vanuit de gemeente de afgelopen jaren vorm
heeft gekregen. Daarom maken de huidige gemeenten al een begin met het aangekondigde kernenbeleid; in het herindelingsadvies wordt
dit nu uitgebreider beschreven dan in het ontwerp.
In de tweede plaats noemt u de wet Arhi. In het beleidskader rond de wet Arhi wordt inderdaad onder andere gerefereerd aan draagvlak.
Het draagvlak, zowel regionaal als voor wat betreft het maatschappelijk draagvlak in de gemeente zelf, zien wij breder dan alleen onder de
inwoners van de individuele dorpskernen zoals Sint Pancras en Koedijk. Het herindelingsontwerp is dan ook het resultaat van een proces
waarbij inwoners, ondernemers, maatschappelijk middenveld en medeoverheden zijn geïnformeerd en waarbij zij op veel verschillende
manieren inbreng konden leveren en hebben geleverd. Naar aanleiding van de inwonersbijeenkomsten in Sint Pancras en Koedijk is ook
besloten tot een draagvlakonderzoek, uitgevoerd door enquêtebureau I&O Research. Uiteindelijk is ervoor gekozen om een bredere
afweging te maken waarbij het draagvlak onder alle inwoners van het huidige Langedijk en Heerhugowaard is gewogen om te komen tot
een nieuwe, krachtige gemeente. Juist deze krachtige gemeente kan, beter dan nu, bijdragen aan een goede dienstverlening op maat
voor de inwoners van Sint Pancras.
Conclusie: Deze zienswijze geeft aanleiding om het beoogde kernenbeleid (waar de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard al mee zijn
begonnen) in het herindelingsontwerp verder te verduidelijken.
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VOLGNUMMER: 7
Indiener en datum: Inwoner Sint Pancras, 13 november 2019
Samenvatting: Indiener is van mening dat Sint Pancras bij Alkmaar moet worden gevoegd, omdat Sint Pancrassers meer op Alkmaar
gericht zijn. Ook is het kanaal een natuurlijke barrière tussen Sint Pancras en Heerhugowaard. De indiener noemt de reputatie van Heerhugowaard slecht vanwege criminaliteit en ongewenst woonbeleid. Daarnaast is de zienswijze dat Langedijk te weinig heeft gedaan voor
Sint Pancras en dat na fusering met Heerhugowaard onvoldoende aandacht voor Sint Pancras zal zijn. Het proces wordt door de indiener
ondemocratisch genoemd, waarbij de afstand tussen overheid en inwoners groot is.
Reactie: Wij waarderen dat u uw zienswijze geeft over de voorgenomen herindeling. Wij begrijpen goed dat u betrokken bent bij Sint
Pancras, en de wijze waarop het dorp in de toekomst goed kan worden bestuurd en bediend. Vanuit diezelfde betrokkenheid met goed
bestuur en goede dienstverlening voor alle kernen is het herindelingsontwerp van de nieuwe gemeente vormgegeven. Hieronder gaan wij
in op de aandachtspunten die u daarbij heeft.
De kern Sint Pancras ligt weliswaar dicht bij Alkmaar, maar heeft desalniettemin een eigen karakter. Het behoud van de unieke eigenschappen en het voorzieningenniveau vormden, zo bleek ook uit het draagvlakonderzoek, de belangrijkste overwegingen bij de inwoners
van Sint Pancras rond de fusie. Uit deze en andere zienswijzen blijkt dat de inwoners van Sint Pancras zich zorgen maken of het karakter
van hun dorp (en het buitengebied) zal blijven en of de voorzieningen behouden blijven. In het herindelingsontwerp wordt gesproken over
het kernenbeleid. Dit kernenbeleid is sinds het uitkomen van het herindelingsontwerp verder doorontwikkeld. Het kernenbeleid wordt in
partnerschap vormgegeven door gemeente, bewoners en maatschappelijke partijen. De uitgangspunten van het kernenbeleid zijn onder
andere maatwerk, agenderingsrecht van inwoners, coproductie en grenzeloos besturen waarbij inwoners geen last dienen te hebben
van gemeentegrenzen. De afgelopen periode zijn er zowel ambtelijk als bestuurlijk meerdere gesprekken gevoerd met inwoners van Sint
Pancras (en overigens ook Koedijk), waaronder met vertegenwoordigers van het voormalige dorpsplatform en de Dorpsraad. Deze (veelal)
constructieve gesprekken gingen o.a. over kernenbeleid in de breedste zin van het woord. Voor beide dorpen is ook een ‘ontwerpsessie
kernenbeleid’ georganiseerd. In de ontwerpsessie in Sint Pancras is door de aanwezigen in gezamenlijkheid besloten om de gesprekken
over ‘kernenbeleid’ in het nieuwe jaar voort te zetten, te intensiveren en te verbreden. Hierin wordt op zoek gegaan naar elementen om
de samenwerking te verbeteren en te versterken. Daarbij wordt juist als uitgangspunt genomen wat ook in de visie van de Dorpsraad
centraal staat, namelijk het unieke karakter van het dorp. Het herindelingsontwerp refereert op meerdere plaatsen aan het unieke karakter
van de kernen die samen de nieuwe gemeente vormen. De huidige gemeenten maken al een begin met het aangekondigde kernenbeleid;
in het herindelingsadvies wordt dit nu uitgebreider beschreven dan in het ontwerp.
Het herindelingsontwerp is het resultaat van een democratisch proces waarbij inwoners, ondernemers, maatschappelijk middenveld
en medeoverheden zijn geïnformeerd en waarbij zij op veel verschillende manieren inbreng konden leveren en hebben geleverd. Zowel
de ambtelijke als de bestuurlijke fusie zijn meerdere malen in inwonerssessies en in commissies en de gemeenteraad zelf aan de orde
geweest. Alle inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties zijn op diverse manieren bij het opstellen van het herindelingsontwerp betrokken geweest. Vanaf het moment dat de gemeente Langedijk zich begon te oriënteren op haar bestuurlijke toekomst (in 2012),
hebben inwoners in diverse trajecten op verschillende manieren inbreng kunnen leveren.
Naar aanleiding van de inwonersbijeenkomsten in Sint Pancras en Koedijk is ook besloten tot een draagvlakonderzoek, uitgevoerd door
enquêtebureau I&O Research. Uiteindelijk is ervoor gekozen om een bredere afweging te maken waarbij het draagvlak onder alle inwoners van het huidige Langedijk en Heerhugowaard is gewogen om te komen tot een nieuwe, krachtige gemeente. Juist deze krachtige
gemeente kan, beter dan nu, bijdragen aan een goede dienstverlening op maat voor de inwoners van Sint Pancras.
Uit deze en andere zienswijzen blijkt dat de inwoners van Sint Pancras zich zorgen maken of het karakter van hun dorp (en het buitengebied) zal blijven en of de voorzieningen behouden blijven. In het herindelingsontwerp wordt gesproken over het kernenbeleid. Dit kernenbeleid is sinds het uitkomen van het herindelingsontwerp verder doorontwikkeld; samen met inwoners van Sint Pancras en Koedijk wordt
het nu nog verder doorontwikkeld. Daarbij hebben de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard ook aan Alkmaar voorgesteld om hierin
intensief samen te werken, waarbij het belang van de inwoners voorop staat en niet welke gemeente dat organiseert.
Conclusie: Deze zienswijze geeft aanleiding om het beoogde kernenbeleid (waar de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard al mee zijn
begonnen) in het herindelingsontwerp verder te verduidelijken.
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VOLGNUMMER: 8
Indiener en datum: Inwoner Sint Pancras, 13 november 2019
Samenvatting: Indiener vindt dat voor herindeling van Langedijk en Heerhugowaard is gekozen zonder het democratisch betrekken van
de inwoners, en dat de inwoners van Sint Pancras meer verbonden zijn met Alkmaar.
Reactie: Wij waarderen dat u uw zienswijze geeft over de voorgenomen herindeling. Wij begrijpen goed dat u betrokken bent bij Sint
Pancras, en de wijze waarop het dorp in de toekomst goed kan worden bestuurd en bediend. Vanuit diezelfde betrokkenheid met goed
bestuur en goede dienstverlening voor alle kernen is het herindelingsontwerp van de nieuwe gemeente vormgegeven. Hieronder gaan wij
in op de aandachtspunten die u daarbij heeft.
Ten eerste gaan we in op uw opmerking over de verbondenheid van inwoners van Sint Pancras met Alkmaar. De herindeling betekent
niet dat u zich als inwoners van Sint Pancras anders zou moeten verhouden tot Alkmaar; u kunt daar nog steeds winkelen, werken, naar
school gaan en gebruik maken van andere voorzieningen. Dat kan nu ook en Sint Pancras is nu ook onderdeel van een andere gemeente.
Er zijn geen maatschappelijke problemen die beter of alleen kunnen worden opgelost als Sint Pancras bij Alkmaar wordt gevoegd.
Ten tweede gaan we in op het fusieproces. Het herindelingsontwerp is het resultaat van een proces waarbij inwoners, ondernemers,
maatschappelijk middenveld en medeoverheden zijn geïnformeerd en waarbij zij op veel verschillende manieren inbreng konden leveren en hebben geleverd. Zowel de ambtelijke als de bestuurlijke fusie zijn meerdere malen in inwonerssessies en in commissies en de
gemeenteraad zelf aan de orde geweest. Alle inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties zijn op diverse manieren bij het opstellen van het herindelingsontwerp betrokken geweest. Vanaf het moment dat de gemeente Langedijk zich begon te oriënteren op haar
bestuurlijke toekomst (in 2012), hebben inwoners in diverse trajecten op verschillende manieren inbreng kunnen leveren.
Naar aanleiding van de inwonersbijeenkomsten in Sint Pancras en Koedijk is ook besloten tot een draagvlakonderzoek, uitgevoerd door
enquêtebureau I&O Research. Uiteindelijk is ervoor gekozen om een bredere afweging te maken waarbij het draagvlak onder alle inwoners van het huidige Langedijk en Heerhugowaard is gewogen om te komen tot een nieuwe, krachtige gemeente. Juist deze krachtige
gemeente kan, beter dan nu, bijdragen aan een goede dienstverlening op maat voor de inwoners van Sint Pancras.
Conclusie: Deze zienswijze geeft aanleiding om het beoogde kernenbeleid (waar de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard al mee zijn
begonnen) in het herindelingsontwerp verder te verduidelijken.

VOLGNUMMER: 9
Indiener en datum: Inwoner Sint Pancras, 14 november 2019
Samenvatting: Indiener vindt dat gemeente opvolging moet geven aan de laatste enquête en gehoor moet geven aan de wens van Sint
Pancras en een deel van Koedijk om bij Alkmaar te horen.
Reactie: Wij waarderen dat u uw zienswijze geeft over de voorgenomen herindeling. Wij begrijpen goed dat u betrokken bent bij Sint
Pancras, en de wijze waarop het dorp in de toekomst goed kan worden bestuurd en bediend. Vanuit diezelfde betrokkenheid met goed
bestuur en goede dienstverlening voor alle kernen is het herindelingsontwerp van de nieuwe gemeente vormgegeven. Hieronder gaan wij
in op de aandachtspunten die u daarbij heeft
De uitkomsten van het draagvlakonderzoek hebben laten zien dat inwoners van Sint Pancras en Koedijk zich zorgen maken over een
eventueel verlies van de unieke identiteit van de kernen en bestaande voorzieningen. Tegen deze achtergrond is het kernenbeleid als belangrijk onderdeel van de nieuwe gemeente benoemd en is daar ook al een begin mee gemaakt. De uitgangspunten van het kernenbeleid
zijn onder andere maatwerk, agenderingsrecht van inwoners, coproductie en grenzeloos besturen waarbij inwoners geen last dienen te
hebben van gemeentegrenzen. De afgelopen periode zijn er zowel ambtelijk als bestuurlijk meerdere gesprekken gevoerd met inwoners
van Sint Pancras (en overigens ook Koedijk), waaronder met vertegenwoordigers van het voormalige dorpsplatform en de Dorpsraad. Deze
(veelal) constructieve gesprekken gingen o.a. over kernenbeleid in de breedste zin van het woord. Voor beide dorpen is ook een ‘ontwerpsessie kernenbeleid’ georganiseerd. Het kernenbeleid wordt in partnerschap vormgegeven door gemeente, bewoners en maatschappelijke partijen. In de ontwerpsessie in Sint Pancras is door de aanwezigen in gezamenlijkheid besloten om de gesprekken over ‘kernenbeleid’
in het nieuwe jaar voort te zetten, te intensiveren en te verbreden. Hierin wordt op zoek gegaan naar elementen om de samenwerking te
verbeteren en te versterken. Daarbij wordt juist als vertrekpunt genomen wat ook in de visie van de Dorpsraad centraal staat, namelijk het
unieke karakter van het dorp. Het herindelingsontwerp refereert op meerdere plaatsen aan het unieke karakter van de kernen die samen
de nieuwe gemeente vormen. De huidige gemeenten maken al een begin met het aangekondigde kernenbeleid; in het herindelingsadvies
wordt dit nu uitgebreider beschreven dan in het ontwerp. Daarbij hebben de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard ook aan Alkmaar
voorgesteld om hierin intensief samen te werken, waarbij het belang van de inwoners voorop staat en niet welke gemeente dat organiseert.
Conclusie: Deze zienswijze geeft aanleiding om het beoogde kernenbeleid (waar de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard al mee zijn
begonnen) in het herindelingsontwerp verder te verduidelijken.
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VOLGNUMMER: 11
Indiener en datum: Inwoner Sint Pancras, 21 november 2019
Samenvatting: Indiener geeft aan dat Sint Pancras liever bij de gemeente Alkmaar wil horen, dan onderdeel uit te maken van de nieuwe
fusiegemeente. Inwoners van Sint Pancras doen hun boodschappen in Alkmaar, komen nooit in Heerhugowaard en “hebben niets met
Heerhugowaard”. Indiener stelt bovendien dat de gemeente Langedijk pas in een laat stadium in de besluitvorming naar de inwoners van
Sint Pancras en Koedijk is gaan luisteren, en dat Langedijk en Heerhugowaard de fusie doordrukken, ongeacht de mening van de inwoners.
Reactie: Wij waarderen dat u uw zienswijze geeft over de voorgenomen herindeling. Wij begrijpen heel goed dat u betrokken bent bij Sint
Pancras, en de wijze waarop het dorp in de toekomst goed kan worden bestuurd en bediend. Vanuit diezelfde betrokkenheid met goed
bestuur en goede dienstverlening voor alle kernen is het herindelingsontwerp van de nieuwe gemeente vormgegeven. Hieronder gaan wij
in op de aandachtspunten die u daarbij heeft.
Ten eerste schrijft u over de relatie tussen de inwoners van Sint Pancras en Alkmaar. De herindeling betekent niet dat u zich als inwoners
van Sint Pancras anders zou moeten verhouden tot Alkmaar; u kunt daar nog steeds winkelen, werken, naar school gaan en gebruik maken van andere voorzieningen. Dat kan nu ook, en Sint Pancras is nu ook onderdeel van een andere gemeente. Er zijn geen maatschappelijke problemen die beter of alleen kunnen worden opgelost als Sint Pancras bij Alkmaar wordt gevoegd.
Ten tweede gaat uw zienswijze in op het fusieproces. Het herindelingsontwerp is het resultaat van een proces waarbij inwoners, ondernemers, maatschappelijk middenveld en medeoverheden zijn geïnformeerd en waarbij zij op veel verschillende manieren inbreng konden
leveren en hebben geleverd. Naar aanleiding van de inwonersbijeenkomsten in Sint Pancras en Koedijk is ook besloten tot een draagvlakonderzoek, uitgevoerd door enquêtebureau I&O Research. Uiteindelijk is ervoor gekozen om een bredere afweging te maken waarbij
het draagvlak onder alle inwoners van het huidige Langedijk en Heerhugowaard is gewogen om te komen tot een nieuwe, krachtige
gemeente. Juist deze krachtige gemeente kan, beter dan nu, bijdragen aan een goede dienstverlening op maat voor de inwoners van Sint
Pancras.
Conclusie: Deze zienswijze geeft aanleiding om het beoogde kernenbeleid (waar de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard al mee zijn
begonnen) in het herindelingsontwerp verder te verduidelijken.

VOLGNUMMER: 14
Indiener en datum: Inwoner Sint Pancras, 14 november 2019
Samenvatting: Schrijver stelt vraagtekens bij het democratisch proces en bij de voordelen die deze fusie zou hebben. Er wordt “doorgedramd” ondanks het feit dat de inwoners van Sint Pancras hebben aangegeven naar Alkmaar te willen.
Reactie: Wij waarderen dat u uw zienswijze geeft over de voorgenomen herindeling. Hieronder gaan wij in op de aandachtspunten die u
daarbij heeft: het proces en de mogelijke voordelen van de fusie.
Ten eerste schrijft u over het fusieproces. De voorgenomen herindeling is de uitkomst van een democratisch proces. Alle inwoners,
ondernemers, verenigingen en organisaties zijn op diverse manieren bij het opstellen van het herindelingsontwerp betrokken geweest.
Vanaf het moment dat de gemeente Langedijk zich begon te oriënteren op haar bestuurlijke toekomst (in 2012), hebben inwoners in diverse trajecten op verschillende manieren inbreng kunnen leveren.
Ten tweede betwijfelt u de voordelen van de fusie. In het herindelingsontwerp worden de achtergronden en doelstellingen van de fusie
weergegeven: de fusie verhoogt de kwaliteit, verlaagt de kwetsbaarheid en zorgt voor een sterke positie in de regio. Dit komt het realiseren van publieke waarde voor de inwoners ten goede. Het draagvlak, zowel regionaal als voor wat betreft het maatschappelijk draagvlak in de gemeente zelf, zien wij breder dan alleen onder de inwoners van de individuele dorpskernen zoals Sint Pancras en Koedijk. De
gemeenteraden hebben een bredere afweging gemaakt waarbij het draagvlak onder alle inwoners van het huidige Langedijk en Heerhugowaard (en van overige stakeholders zoals ondernemers, maatschappelijk middenveld en omliggende gemeenten) is gewogen om te
komen tot een nieuwe, krachtige gemeente. Juist deze krachtige gemeente kan, beter dan nu, bijdragen aan een goede dienstverlening
op maat voor de inwoners van Sint Pancras.
Een fusie met de gemeente Alkmaar is niet de wens van de gemeenteraad van Langedijk noch van Heerhugowaard en is in dit hele
traject niet als alternatief aan de orde geweest. Er zijn geen maatschappelijke problemen die beter of alleen kunnen worden opgelost als
Sint Pancras bij Alkmaar wordt gevoegd. Een uitzonderingspositie van Sint Pancras en Koedijk waarbij zij zouden overgaan naar Alkmaar
geeft de nadelen die in het herindelingsontwerp worden geschetst. In het herindelingsontwerp worden argumenten gegeven om toch tot
een ongedeelde herindeling over te gaan: sterke kernen met eigen karakter blijven gewaarborgd, het is nodig voor een robuuste nieuwe
gemeente, de bestuurskracht komt op orde, een splitsing heeft gevolgen voor de betaalbaarheid van de nieuwe gemeente, er zouden
anders een reorganisatie en sociaal plan noodzakelijk zijn, er zouden minder middelen voor de overgang beschikbaar komen, en het zou
leiden tot een vertraging van het herindelingsproces en mogelijk zelfs tot afstel van de herindeling.
Uit het draagvlakonderzoek hebben we goed begrepen dat inwoners van Sint Pancras en Koedijk zich zorgen maken over een eventueel
verlies van de unieke identiteit van de kernen en bestaande voorzieningen. Tegen deze achtergrond is het kernenbeleid als belangrijk
onderdeel van de nieuwe gemeente benoemd en is daar ook al een begin mee gemaakt. Het kernenbeleid wordt in partnerschap vormgegeven door gemeente, bewoners en maatschappelijke partijen. Daarbij hebben de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard ook aan
Alkmaar voorgesteld om hierin intensief samen te werken, waarbij het belang van de inwoners voorop staat en niet welke gemeente dat
organiseert.
De uitgangspunten van het kernenbeleid zijn onder andere maatwerk, agenderingsrecht van inwoners, coproductie en grenzeloos besturen waarbij inwoners geen last dienen te hebben van gemeentegrenzen. De afgelopen periode zijn er zowel ambtelijk als bestuurlijk
meerdere gesprekken gevoerd met inwoners van Sint Pancras (en overigens ook Koedijk), waaronder met vertegenwoordigers van het
voormalige dorpsplatform en de Dorpsraad. Voor beide dorpen is ook een ‘ontwerpsessie kernenbeleid’ georganiseerd. In de ontwerpsessie in Sint Pancras is door de aanwezigen in gezamenlijkheid besloten om de gesprekken over ‘kernenbeleid’ in het nieuwe jaar voort te
zetten, te intensiveren en te verbreden.
Conclusie: Deze zienswijze geeft aanleiding om het beoogde kernenbeleid (waar de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard al mee zijn
begonnen) in het herindelingsontwerp verder te verduidelijken.
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VOLGNUMMER: 20
Indiener en datum: inwoner Sint Pancras, 23 november 2019
Samenvatting: Schrijver vindt het fusieplan een “onzalig idee”. In het “hobbelige traject” ernaartoe zijn in zijn ogen geen duidelijk doorslaggevende feitelijke argumenten naar voren gekomen die een fusie met Heerhugowaard als beste keus rechtvaardigen. De indiener
stelt dat volledig aan de mening van vele inwoners uit het dorp Sint-Pancras voorbij is gegaan en wijst daarbij op de uitkomsten van het
draagvlakonderzoek. Ook wijst de indiener op de petitie van de Dorpsraad. De schrijver roept op om de fusie met de gemeente Heerhugowaard terug te draaien en serieus met de gemeente Alkmaar te gaan praten over een fusie. Indien dit niet wenselijk wordt gevonden,
moeten Sint Pancras en Koedijk een uitzonderingspositie krijgen en onder de gemeente Alkmaar gaan vallen.
Reactie: Wij waarderen dat u uw zienswijze geeft over de voorgenomen herindeling. Wij begrijpen heel goed dat u betrokken bent bij Sint
Pancras, en de wijze waarop het dorp in de toekomst goed kan worden bestuurd en bediend. Vanuit diezelfde betrokkenheid met goed
bestuur en goede dienstverlening voor alle kernen is het herindelingsontwerp van de nieuwe gemeente vormgegeven. Hieronder gaan wij
in op de aandachtspunten die u daarbij heeft.Het hele traject tot de fusie is begonnen met een toekomstoriëntatie van de gemeente Langedijk, waaruit bleek dat de gemeente onvoldoende bestuurskracht had om aan de ambities en opgaven voor de toekomst te voldoen. Uit
de geschetste alternatieven koos de gemeenteraad ervoor om een ambtelijke fusie aan te gaan. Uit de rondgang langs buurgemeenten
bleek dat Heerhugowaard hiervoor de meest gerede kandidaat was. Het haalbaarheidsonderzoek naar deze ambtelijke fusie toonde aan
dat de fusie haalbaar was: de gemeenten vertonen veel beleidsmatige overeenkomsten, werkten al op veel terreinen samen en deelden
een visie op de (totstandkoming van) de nieuwe organisatie. Het haalbaarheidsonderzoek en het later verschenen bedrijfsplan tonen al
veel feitelijke argumenten voor een ambtelijke fusie. Tijdens de uitwerking van dit bedrijfsplan hebben de gemeenteraden gevraagd om
een vergelijking te maken met de situatie van een bestuurlijke fusie. Uit deze vergelijking trokken de gemeenteraden de conclusie dat
een bestuurlijke fusie te verkiezen is boven een ambtelijke. In het herindelingsontwerp worden de achtergronden en doelstellingen van
de fusie weergegeven: de fusie verhoogt de kwaliteit, verlaagt de kwetsbaarheid en zorgt voor een sterke positie in de regio. Dit komt
het realiseren van publieke waarde voor de inwoners ten goede. Het draagvlak, zowel regionaal als voor wat betreft het maatschappelijk
draagvlak in de gemeente zelf, zien wij breder dan alleen onder de inwoners van de individuele dorpskernen zoals Sint Pancras en Koedijk.
De gemeenteraden hebben een bredere afweging gemaakt waarbij het draagvlak onder alle inwoners van het huidige Langedijk en Heerhugowaard (en van overige stakeholders zoals ondernemers, maatschappelijk middenveld en omliggende gemeenten) is gewogen om te
komen tot een nieuwe, krachtige gemeente. Juist deze krachtige gemeente kan, beter dan nu, bijdragen aan een goede dienstverlening
op maat voor de inwoners van Sint Pancras.
Een fusie met de gemeente Alkmaar is niet de wens van de gemeenteraad van Langedijk noch van Heerhugowaard en is in dit hele
traject niet als alternatief aan de orde geweest. Er zijn geen maatschappelijke problemen die beter of alleen kunnen worden opgelost als
Sint Pancras bij Alkmaar wordt gevoegd, Een uitzonderingspositie van Sint Pancras en Koedijk waarbij zij zouden overgaan naar Alkmaar
geeft de nadelen die in het herindelingsontwerp worden geschetst. In het herindelingsontwerp worden argumenten gegeven om toch tot
een ongedeelde herindeling over te gaan: sterke kernen met eigen karakter blijven gewaarborgd, het is nodig voor een robuuste nieuwe
gemeente, de bestuurskracht komt op orde, een splitsing heeft gevolgen voor de betaalbaarheid van de nieuwe gemeente, er zouden
anders een reorganisatie en sociaal plan noodzakelijk zijn, er zouden minder middelen voor de overgang beschikbaar komen, en het zou
leiden tot een vertraging van het herindelingsproces en mogelijk zelfs tot afstel van de herindeling.
Uit het draagvlakonderzoek hebben we goed begrepen dat inwoners van Sint Pancras en Koedijk zich zorgen maken over een eventueel
verlies van de unieke identiteit van de kernen en bestaande voorzieningen. Tegen deze achtergrond is het kernenbeleid als belangrijk
onderdeel van de nieuwe gemeente benoemd en is daar ook al een begin mee gemaakt. Het kernenbeleid wordt in partnerschap vormgegeven door gemeente, bewoners en maatschappelijke partijen. Daarbij hebben de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard ook aan
Alkmaar voorgesteld om hierin intensief samen te werken, waarbij het belang van de inwoners voorop staat en niet welke gemeente dat
organiseert.
Conclusie: Deze zienswijze geeft aanleiding om het beoogde kernenbeleid (waar de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard al mee zijn
begonnen) in het herindelingsontwerp verder te verduidelijken.

VOLGNUMMER: 22
Indiener: Inwoner Sint Pancras, 25 november 2019
Samenvatting: Indiener geeft aan dat hij graag naar Alkmaar toe wil vanwege diverse voorzieningen.
Reactie: Wij hebben begrip voor uw zienswijze. De gemeenteraden van Langedijk en Heerhugowaard hebben echter een brede afweging
gemaakt om de beide gemeenten te laten fuseren.
Wij waarderen dat u uw zienswijze geeft over de voorgenomen herindeling. Hieronder gaan wij in op het aandachtspunt van de voorzieningen dat u daarbij heeft. De herindeling betekent niet dat u zich als inwoners van Sint Pancras anders zou moeten verhouden tot
Alkmaar; u kunt daar nog steeds winkelen, werken, naar school gaan en gebruik maken van andere voorzieningen. Dat kan nu ook en
Sint Pancras is nu ook onderdeel van een andere gemeente. Er zijn geen maatschappelijke problemen die beter of alleen kunnen worden
opgelost als Sint Pancras bij Alkmaar wordt gevoegd.
Uit deze en andere zienswijzen blijkt dat de inwoners van Sint Pancras zich zorgen maken of het karakter van hun dorp (en het buitengebied) zal blijven en of de voorzieningen behouden blijven. In het herindelingsontwerp wordt gesproken over het kernenbeleid. Dit kernenbeleid is sinds het uitkomen van het herindelingsontwerp verder uitgewerkt; samen met inwoners van Sint Pancras en Koedijk wordt
het nu nog verder doorontwikkeld. Daarbij hebben de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard ook aan Alkmaar voorgesteld om hierin
intensief samen te werken, waarbij het belang van de inwoners voorop staat en niet welke gemeente dat organiseert.
Conclusie: Deze zienswijze geeft aanleiding om het beoogde kernenbeleid (waar de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard al mee zijn
begonnen) in het herindelingsontwerp verder te verduidelijken.
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VOLGNUMMER: 23
Indiener: Inwoner Sint Pancras, 25 november 2019
Samenvatting: Schrijver voelt zich meer verbonden met Alkmaar en is daarom tegen fusie met Heerhugowaard.
Reactie: Wij waarderen dat u uw zienswijze geeft over de voorgenomen herindeling. De herindeling betekent niet dat u zich als inwoners
van Sint Pancras anders zou moeten verhouden tot Alkmaar; u kunt daar nog steeds winkelen, werken, naar school gaan en gebruik maken
van andere voorzieningen. Dat kan nu ook en Sint Pancras is nu ook onderdeel van een andere gemeente. Er zijn geen maatschappelijke
problemen die beter of alleen kunnen worden opgelost als Sint Pancras bij Alkmaar wordt gevoegd.
Uit deze en andere zienswijzen blijkt dat de inwoners van Sint Pancras zich zorgen maken of het karakter van hun dorp (en het buitengebied)
zal blijven en of de voorzieningen behouden blijven. Sinds het uitkomen van het herindelingsontwerp is het kernenbeleid verder uitgewerkt.
Het kernenbeleid wordt in partnerschap vormgegeven door gemeente, bewoners en maatschappelijke partijen. De uitgangspunten van het
kernenbeleid zijn onder andere maatwerk, agenderingsrecht van inwoners, coproductie en grenzeloos besturen waarbij inwoners geen last
dienen te hebben van gemeentegrenzen. Daarbij hebben de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard ook aan Alkmaar voorgesteld om
hierin intensief samen te werken, waarbij het belang van de inwoners voorop staat en niet welke gemeente dat organiseert.
Conclusie: Deze zienswijze geeft aanleiding om het beoogde kernenbeleid (waar de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard al mee zijn
begonnen) in het herindelingsontwerp verder te verduidelijken.

VOLGNUMMER: 24
Indiener en datum: Inwoner Sint Pancras, 25 november 2019
Samenvatting: Schrijver woont dicht tegen Alkmaar aan en vindt het daarom logisch om naar deze gemeente te gaan. Hij heeft geen
vertrouwen in de democratie bij bestuurders en wijst als voorbeeld op het feit dat de bibliotheek uit Sint Pancras is weggegaan ondanks
een stemmingsuitslag van 90% dat hij in Sint Pancras moest blijven.
Reactie: Wij waarderen dat u uw zienswijze geeft over de voorgenomen herindeling. Wij begrijpen heel goed dat u betrokken bent bij Sint
Pancras, en de wijze waarop het dorp in de toekomst goed kan worden bestuurd en bediend. Vanuit diezelfde betrokkenheid met goed
bestuur en goede dienstverlening voor alle kernen is het herindelingsontwerp van de nieuwe gemeente vormgegeven. Hieronder gaan wij
in op de aandachtspunten die u daarbij heeft. De herindeling betekent niet dat u zich als inwoners van Sint Pancras anders zou moeten
verhouden tot Alkmaar; u kunt daar nog steeds winkelen, werken, naar school gaan en gebruik maken van andere voorzieningen. Dat kan
nu ook en Sint Pancras is nu ook onderdeel van een andere gemeente.
Het weggaan van de bibliotheek uit Sint Pancras was indertijd een onvermijdelijke bezuinigingsmaatregel.
Een fusie met de gemeente Alkmaar is niet de wens van de gemeenteraad van Langedijk noch van Heerhugowaard en is in dit hele traject
niet als alternatief aan de orde geweest. Er zijn geen maatschappelijke problemen die beter of alleen kunnen worden opgelost als Sint
Pancras bij Alkmaar wordt gevoegd. Een uitzonderingspositie van Sint Pancras en Koedijk waarbij zij zouden overgaan naar Alkmaar geeft
de nadelen die in het herindelingsontwerp worden geschetst. In het herindelingsontwerp worden argumenten gegeven om toch tot een
ongedeelde herindeling over te gaan: sterke kernen met eigen karakter blijven gewaarborgd, het is nodig voor een robuuste nieuwe gemeente, de bestuurskracht komt op orde, een splitsing heeft gevolgen voor de betaalbaarheid van de nieuwe gemeente, er zouden anders
een reorganisatie en sociaal plan noodzakelijk zijn, er zouden minder middelen voor de overgang beschikbaar komen, en het zou leiden tot
een vertraging van het herindelingsproces.
Uit het draagvlakonderzoek hebben we goed begrepen dat inwoners van Sint Pancras en Koedijk zich zorgen maken over een eventueel
verlies van de unieke identiteit van de kernen en bestaande voorzieningen. Tegen deze achtergrond is het kernenbeleid als belangrijk
onderdeel van de nieuwe gemeente benoemd en is daar ook al een begin mee gemaakt. Daarbij hebben de gemeenten Langedijk en
Heerhugowaard ook aan Alkmaar voorgesteld om hierin intensief samen te werken, waarbij het belang van de inwoners voorop staat en
niet welke gemeente dat organiseert.
Conclusie: De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het herindelingsontwerp.

VOLGNUMMER: 25
Indiener en datum: Inwoner Sint Pancras, 25 november 2019
Samenvatting: Schrijver is het niet eens met de assumptie dat iedereen bij Heerhugowaard wil gaan horen en dat de ambtenaren al zijn
verhuisd voordat een goede beslissing is gemaakt op basis van de petities en enquêtes. Er is weinig over de mogelijkheid van een fusie
met Alkmaar verteld. Schrijver staat voor de fusie van Sint Pancras met Gemeente Alkmaar, temeer daar de schrijver onder meer als
oud-inwoner goede ervaringen heeft met Alkmaar.
Reactie: Wij waarderen dat u uw zienswijze geeft over de voorgenomen herindeling. Wij begrijpen heel goed dat u betrokken bent bij Sint
Pancras, en de wijze waarop het dorp in de toekomst goed kan worden bestuurd en bediend. Vanuit diezelfde betrokkenheid met goed
bestuur en goede dienstverlening voor alle kernen is het herindelingsontwerp van de nieuwe gemeente vormgegeven. Hieronder gaan wij
in op de aandachtspunten die u daarbij heeft.
Het is geen assumptie geweest dat alle inwoners van Langedijk met Heerhugowaard zouden willen fuseren. Wel heeft de gemeenteraad
van Langedijk het belang van alle inwoners van de gemeente voor ogen gehad. De gemeente moet in staat kunnen zijn om de dienstverlening te bieden die de inwoners van hun gemeente verwachten, en dat dreigde niet meer het geval te zijn. In dat kader is eerst besloten
om ambtelijk te fuseren met Heerhugowaard en om die reden in uw woorden (deels) ‘te verhuizen’. Uit een vergelijking met een bestuurlijke fusie hebben de beide gemeenteraden vastgesteld dat deze meer voordelen en minder nadelen biedt (uiteindelijk voor de inwoners);
daarom ligt nu dit herindelingsontwerp voor. Een fusie met Alkmaar is nooit aan de orde geweest en daarom is hier ook niet over verteld.
Het unieke karakter van Sint Pancras blijft een onderwerp van aandacht in de nieuwe gemeente. Tegen deze achtergrond is het kernenbeleid als belangrijk onderdeel van de nieuwe gemeente benoemd en is daar ook al een begin mee gemaakt. Daarbij hebben de gemeenten
Langedijk en Heerhugowaard ook aan Alkmaar voorgesteld om hierin intensief samen te werken, waarbij het belang van de inwoners
voorop staat en niet welke gemeente dat organiseert.
Conclusie: De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het herindelingsontwerp.
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VOLGNUMMER: 27
Indiener en datum: Inwoners Sint Pancras, 26 november 2019
Samenvatting: Indieners geven aan niet te willen fuseren met de gemeente Heerhugowaard. Hiervoor dragen zij een viertal redenen
aan: (1) onder het huidige beleid is het voorzieningenniveau in Sint Pancras verslechterd, (2) de aandacht van het gemeentebestuur van
Langedijk voor Sint Pancras voelen de indieners als iets tijdelijks en geeft weinig vertrouwen in een cultuuromslag, (3) de indieners
hebben het gevoel dat de voornaamste motivering voor de fusie tussen Langedijk en Heerhugowaard is gelegen in een grotere ambtelijke organisatie met meer (financiële) slagkracht. Zij verwachten hier als inwoners van Sint Pancras weinig van te merken, en (4) door de
ligging van Sint Pancras, naast Alkmaar, is een fusie met Heerhugowaard onlogisch.
Reactie: Wij waarderen dat u uw zienswijze geeft over de voorgenomen herindeling. Wij begrijpen heel goed dat u betrokken bent bij Sint
Pancras, en de wijze waarop het dorp in de toekomst goed kan worden bestuurd en bediend. Vanuit diezelfde betrokkenheid met goed
bestuur en goede dienstverlening voor alle kernen is het herindelingsontwerp van de nieuwe gemeente vormgegeven. Hieronder gaan wij
in op de aandachtspunten die u daarbij heeft.
De voorgenomen herindeling is de uitkomst van een democratisch proces. Zowel de ambtelijke als de bestuurlijke fusie zijn meerdere
malen in inwonerssessies en in commissies en de gemeenteraad zelf aan de orde geweest. Alle inwoners, ondernemers, verenigingen
en organisaties zijn op diverse manieren bij het opstellen van het herindelingsontwerp betrokken geweest. Vanaf het moment dat de gemeente Langedijk zich begon te oriënteren op haar bestuurlijke toekomst (in 2012), hebben inwoners in diverse trajecten op verschillende
manieren inbreng kunnen leveren.
In het herindelingsontwerp worden de achtergronden en doelstellingen van de fusie weergegeven: de fusie verhoogt de kwaliteit, verlaagt de kwetsbaarheid en zorgt voor een sterke positie in de regio. Dit komt het realiseren van publieke waarde voor de inwoners ten
goede. Het draagvlak, zowel regionaal als voor wat betreft het maatschappelijk draagvlak in de gemeente zelf, zien wij breder dan alleen
onder de inwoners van de individuele dorpskernen zoals Sint Pancras en Koedijk. De gemeenteraden hebben een bredere afweging
gemaakt waarbij het draagvlak onder alle inwoners van het huidige Langedijk en Heerhugowaard (en van overige stakeholders zoals ondernemers, maatschappelijk middenveld en omliggende gemeenten) is gewogen om te komen tot een nieuwe, krachtige gemeente. Juist
deze krachtige gemeente kan, beter dan nu, bijdragen aan een goede dienstverlening op maat voor de inwoners van Sint Pancras.
Een fusie met de gemeente Alkmaar is niet de wens van de gemeenteraad van Langedijk noch van Heerhugowaard en is in dit hele
traject niet als alternatief aan de orde geweest. Een uitzonderingspositie van Sint Pancras en Koedijk waarbij zij zouden overgaan naar
Alkmaar geeft de nadelen die in het herindelingsontwerp worden geschetst. In het herindelingsontwerp worden argumenten gegeven om
tot een ongedeelde herindeling over te gaan: sterke kernen met eigen karakter blijven gewaarborgd, het is nodig voor een robuuste nieuwe gemeente, de bestuurskracht komt op orde, een splitsing heeft gevolgen voor de betaalbaarheid van de nieuwe gemeente, er zouden
anders een reorganisatie en sociaal plan noodzakelijk zijn, er zouden minder middelen voor de overgang beschikbaar komen, en het zou
leiden tot een vertraging van het herindelingsproces en mogelijk zelfs tot afstel van de herindeling.
De gemeenteraden van Langedijk en Heerhugowaard hebben een brede afweging gemaakt om de beide gemeenten te laten fuseren. De
kern Sint Pancras ligt weliswaar dicht bij Alkmaar, maar heeft desalniettemin een eigen karakter. Het behoud van de unieke eigenschappen en het voorzieningenniveau vormden, zo bleek ook uit het draagvlakonderzoek, de belangrijkste overwegingen bij de inwoners van
Sint Pancras rond de fusie. Net zoals dat de belangrijkste overwegingen waren in 1972 en 1990 om zich te verzetten tegen aansluiting
bij Alkmaar. De herindeling betekent niet dat u zich als inwoners van Sint Pancras anders zou moeten verhouden tot Alkmaar; u kunt daar
nog steeds winkelen, werken, naar school gaan en gebruik maken van andere voorzieningen. Dat kan nu ook, en Sint Pancras is nu ook
onderdeel van een andere gemeente.
Tot slot maken indieners zich zorgen over de bestuurlijke betrokkenheid bij de kern Sint Pancras. Zij vragen zich net als veel andere inwoners af of de nieuwe fusiegemeente voldoende aandacht zal hebben voor de specifieke kenmerken en daaruit voortkomende vraagstukken voor de kern Sint Pancras. Wij begrijpen dat heel goed. Daarom is het kernenbeleid als belangrijk onderdeel van de nieuwe gemeente
benoemd en is daar ook al een begin mee gemaakt. Samen met inwoners van Sint Pancras en Koedijk wordt het nu nog verder doorontwikkeld. Daarbij hebben de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard ook aan Alkmaar voorgesteld om hierin intensief samen te werken,
waarbij het belang van de inwoners voorop staat en niet welke gemeente dat organiseert.
Het kernenbeleid wordt in partnerschap vormgegeven door gemeente, bewoners en maatschappelijke partijen. De uitgangspunten van
het kernenbeleid zijn onder andere maatwerk, agenderingsrecht van inwoners, coproductie en grenzeloos besturen waarbij inwoners geen
last dienen te hebben van gemeentegrenzen. De afgelopen periode zijn er zowel ambtelijk als bestuurlijk meerdere gesprekken gevoerd
met inwoners van Sint Pancras (en overigens ook Koedijk), waaronder met vertegenwoordigers van het voormalige dorpsplatform en de
Dorpsraad. Voor beide dorpen is ook een ‘ontwerpsessie kernenbeleid’ georganiseerd. In de ontwerpsessie in Sint Pancras is door de
aanwezigen in gezamenlijkheid besloten om de gesprekken over ‘kernenbeleid’ in het nieuwe jaar voort te zetten, te intensiveren en te
verbreden.
Conclusie: Deze zienswijze geeft aanleiding om het beoogde kernenbeleid (waar de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard al mee zijn
begonnen) in het herindelingsontwerp verder te verduidelijken.
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VOLGNUMMER: 28
Indiener: Inwoner Sint Pancras, 26 november 2019
Samenvatting: Indiener geeft aan dat hij er voorstander van is dat Sint Pancras fuseert met Alkmaar, nu hij economisch en cultureel volledig gericht is op Alkmaar. Daarnaast vindt hij het niet netjes dat de wensen van de inwoners van Sint Pancras worden genegeerd.
Reactie: Wij waarderen dat u uw zienswijze geeft over de voorgenomen herindeling. Wij begrijpen heel goed dat u betrokken bent bij Sint
Pancras, en de wijze waarop het dorp in de toekomst goed kan worden bestuurd en bediend. Vanuit diezelfde betrokkenheid met goed
bestuur en goede dienstverlening voor alle kernen is het herindelingsontwerp van de nieuwe gemeente vormgegeven. Hieronder gaan wij
in op de aandachtspunten die u daarbij heeft. De herindeling betekent niet dat u zich als inwoners van Sint Pancras zich anders zou moeten verhouden tot Alkmaar; u kunt daar nog steeds winkelen, werken, naar school gaan en gebruik maken van andere voorzieningen. Dat
kan nu ook en Sint Pancras is nu ook onderdeel van een andere gemeente. Er zijn geen maatschappelijke problemen die beter of alleen
kunnen worden opgelost als Sint Pancras bij Alkmaar wordt gevoegd.
Het herindelingsontwerp is het resultaat van een proces waarbij inwoners, ondernemers, maatschappelijk middenveld en medeoverheden
zijn geïnformeerd en waarbij zij op veel verschillende manieren inbreng konden leveren en hebben geleverd. Naar aanleiding van de inwonersbijeenkomsten in Sint Pancras en Koedijk is ook besloten tot een draagvlakonderzoek, uitgevoerd door enquêtebureau I&O Research.
Uiteindelijk is ervoor gekozen om een bredere afweging te maken waarbij het draagvlak onder alle inwoners van het huidige Langedijk en
Heerhugowaard is gewogen om te komen tot een nieuwe, krachtige gemeente. Juist deze krachtige gemeente kan, beter dan nu, bijdragen aan een goede dienstverlening op maat voor de inwoners van Sint Pancras.
Uit de avonden en ook uit het draagvlakonderzoek bleek dat inwoners van Sint Pancras zich zorgen maken over een eventueel verlies van
de unieke identiteit van de kernen en bestaande voorzieningen. Tegen deze achtergrond is het kernenbeleid als belangrijk onderdeel van
de nieuwe gemeente benoemd en is daar ook al een begin mee gemaakt. Daarbij hebben de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard
ook aan Alkmaar voorgesteld om hierin intensief samen te werken, waarbij het belang van de inwoners voorop staat en niet welke gemeente dat organiseert.
Samen met inwoners van Sint Pancras en Koedijk wordt het nu nog verder doorontwikkeld.
Conclusie: Deze zienswijze geeft aanleiding om het beoogde kernenbeleid (waar de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard al mee zijn
begonnen) in het herindelingsontwerp verder te verduidelijken.

VOLGNUMMER: 30
Indiener: Inwoners Sint Pancras, 27 november 2019
Samenvatting: Indieners schetsen dat zij met plezier in Sint Pancras wonen, mede vanwege de voorzieningen. Veel inwoners van Sint
Pancras zijn gericht op Alkmaar en haar voorzieningen. Zij zien geen binding met de noordelijke kernen van Langedijk en menen dat de
gemeente te weinig gehoor heeft gegeven aan problemen in Sint Pancras. De zienswijze benoemt de historische banden tussen Sint
Pancras, Zuideinde en Koedijk en de geografische insluiting door Alkmaars grondgebied. De indieners geven de voorkeur aan een fusie
tussen Sint Pancras en Alkmaar. Hiernaast ergert het de indieners dat de dorpsbevolking niet is geconsulteerd over de fusie met Heerhugowaard.
Reactie: Wij waarderen dat u uw zienswijze geeft over de voorgenomen herindeling. Wij begrijpen heel goed dat u betrokken bent bij Sint
Pancras, en de wijze waarop het dorp in de toekomst goed kan worden bestuurd en bediend. Vanuit diezelfde betrokkenheid met goed
bestuur en goede dienstverlening voor alle kernen is het herindelingsontwerp van de nieuwe gemeente vormgegeven. Hieronder gaan wij
in op de aandachtspunten die u daarbij heeft. De herindeling betekent niet dat u zich als inwoners van Sint Pancras anders zou moeten
verhouden tot Alkmaar; u kunt daar nog steeds winkelen, werken, naar school gaan en gebruik maken van andere voorzieningen Dat kan
nu ook en Sint Pancras is nu ook onderdeel van een andere gemeente. Er zijn geen maatschappelijke problemen die beter of alleen kunnen worden opgelost als Sint Pancras bij Alkmaar wordt gevoegd.
Verder is het herindelingsontwerp het resultaat van een proces waarbij inwoners, ondernemers, maatschappelijk middenveld en medeoverheden zijn geïnformeerd en waarbij zij op veel verschillende manieren inbreng konden leveren en hebben geleverd. Naar aanleiding van
de inwonersbijeenkomsten in Sint Pancras en Koedijk is ook besloten tot een draagvlakonderzoek, uitgevoerd door enquêtebureau I&O
Research. Uiteindelijk is ervoor gekozen om een bredere afweging te maken waarbij het draagvlak onder alle inwoners van het huidige
Langedijk en Heerhugowaard is gewogen om te komen tot een nieuwe, krachtige gemeente. Juist deze krachtige gemeente kan, beter
dan nu, bijdragen aan een goede dienstverlening op maat voor de inwoners van Sint Pancras.
Tegen deze achtergrond is het kernenbeleid als belangrijk onderdeel van de nieuwe gemeente benoemd en is daar ook al een begin mee
gemaakt. Het kernenbeleid wordt in partnerschap vormgegeven door gemeente, bewoners en maatschappelijke partijen. De uitgangspunten van het kernenbeleid zijn onder andere maatwerk, agenderingsrecht van inwoners, coproductie en grenzeloos besturen waarbij inwoners geen last dienen te hebben van gemeentegrenzen. Daarbij hebben de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard ook aan
Alkmaar voorgesteld om hierin intensief samen te werken, waarbij het belang van de inwoners voorop staat en niet welke gemeente dat
organiseert.
De afgelopen periode zijn er zowel ambtelijk als bestuurlijk meerdere gesprekken gevoerd met inwoners van Sint Pancras (en overigens
ook Koedijk), waaronder met vertegenwoordigers van het voormalige dorpsplatform en de Dorpsraad. Deze (veelal) constructieve gesprekken gingen o.a. over kernenbeleid in de breedste zin van het woord. Voor beide dorpen is ook een ‘ontwerpsessie kernenbeleid’ georganiseerd. In de ontwerpsessie in Sint Pancras is door de aanwezigen in gezamenlijkheid besloten om de gesprekken over ‘kernenbeleid’
in het nieuwe jaar voort te zetten, te intensiveren en te verbreden. Hierin wordt op zoek gegaan naar elementen om de samenwerking te
verbeteren en te versterken. Daarbij wordt juist als uitgangspunt genomen wat ook in de visie van de Dorpsraad centraal staat, namelijk
het unieke karakter van het dorp. Het herindelingsontwerp refereert op meerdere plaatsen aan het unieke karakter van de kernen die
samen de nieuwe gemeente vormen. De huidige gemeenten maken al een begin met het aangekondigde kernenbeleid; in het herindelingsadvies wordt dit nu uitgebreider beschreven dan in het ontwerp.
Conclusie: Deze zienswijze geeft aanleiding om het beoogde kernenbeleid (waar de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard al mee zijn
begonnen) in het herindelingsontwerp verder te verduidelijken.
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VOLGNUMMER: 33
Indiener: Inwoners Sint Pancras, 29 november 2019
Samenvatting: Indieners zijn tegen de fusie tussen Langedijk en Heerhugowaard. Zij wijzen op de geografische situatie en het gebruik
van voorzieningen in Alkmaar. Ook stellen zij dat Langedijk zich nooit druk heeft gemaakt om het besturen van Sint Pancras. Zij noemen
een aantal voorbeelden van bouwprojecten die niet door zijn gegaan (jongerenhuisvesting, brede school, nieuwe accommodatie Vrone)
en het verhuizen van de bibliotheek. Verder vinden de indieners dat de inwoners niet goed zijn geïnformeerd over het proces van een
ambtelijke en bestuurlijke fusie.
Reactie: Wij waarderen dat u uw zienswijze geeft over de voorgenomen herindeling. Wij begrijpen heel goed dat u betrokken bent bij Sint
Pancras, en de wijze waarop het dorp in de toekomst goed kan worden bestuurd en bediend. Vanuit diezelfde betrokkenheid met goed
bestuur en goede dienstverlening voor alle kernen is het herindelingsontwerp van de nieuwe gemeente vormgegeven. Hieronder gaan wij
in op de aandachtspunten die u daarbij heeft.
De voorgenomen herindeling is de uitkomst van een democratisch proces. Zowel de ambtelijke als de bestuurlijke fusie zijn meerdere
malen in inwonerssessies en in commissies en de gemeenteraad zelf aan de orde geweest. Alle inwoners, ondernemers, verenigingen
en organisaties zijn op diverse manieren bij het opstellen van het herindelingsontwerp betrokken geweest. Vanaf het moment dat de gemeente Langedijk zich begon te oriënteren op haar bestuurlijke toekomst (in 2012), hebben inwoners in diverse trajecten op verschillende
manieren inbreng kunnen leveren. In het herindelingsontwerp worden de achtergronden en doelstellingen van de fusie weergegeven: de
fusie verhoogt de kwaliteit, verlaagt de kwetsbaarheid en zorgt voor een sterke positie in de regio. Dit komt het realiseren van publieke
waarde voor de inwoners ten goede. Het draagvlak, zowel regionaal als voor wat betreft het maatschappelijk draagvlak in de gemeente zelf, zien wij breder dan alleen onder de inwoners van de individuele dorpskernen zoals Sint Pancras en Koedijk. De gemeenteraden
hebben een bredere afweging gemaakt waarbij het draagvlak onder alle inwoners van het huidige Langedijk en Heerhugowaard (en van
overige stakeholders zoals ondernemers, maatschappelijk middenveld en omliggende gemeenten) is gewogen om te komen tot een
nieuwe, krachtige gemeente. Juist deze krachtige gemeente kan, beter dan nu, bijdragen aan een goede dienstverlening op maat voor de
inwoners van Sint Pancras.
Een fusie met de gemeente Alkmaar is niet de wens van de gemeenteraad van Langedijk noch van Heerhugowaard en is in dit hele
traject niet als alternatief aan de orde geweest. Een uitzonderingspositie van Sint Pancras en Koedijk waarbij zij zouden overgaan naar
Alkmaar geeft de nadelen die in het herindelingsontwerp worden geschetst. In het herindelingsontwerp worden argumenten gegeven om
toch tot een ongedeelde herindeling over te gaan: sterke kernen met eigen karakter blijven gewaarborgd, het is nodig voor een robuuste
nieuwe gemeente, de bestuurskracht komt op orde, een splitsing heeft gevolgen voor de betaalbaarheid van de nieuwe gemeente, er
zouden anders een reorganisatie en sociaal plan noodzakelijk zijn, er zouden minder middelen voor de overgang beschikbaar komen, en
het zou leiden tot een vertraging van het herindelingsproces en mogelijk zelfs tot afstel van de herindeling.
Uit het draagvlakonderzoek hebben we goed begrepen dat inwoners van Sint Pancras en Koedijk zich zorgen maken over een eventueel
verlies van de unieke identiteit van de kernen en bestaande voorzieningen. Tegen deze achtergrond is het kernenbeleid als belangrijk
onderdeel van de nieuwe gemeente benoemd en is daar ook al een begin mee gemaakt. Het kernenbeleid wordt in partnerschap vormgegeven door gemeente, bewoners en maatschappelijke partijen. De uitgangspunten van het kernenbeleid zijn onder andere maatwerk,
agenderingsrecht van inwoners, coproductie en grenzeloos besturen waarbij inwoners geen last dienen te hebben van gemeentegrenzen.
Daarbij hebben de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard ook aan Alkmaar voorgesteld om hierin intensief samen te werken, waarbij
het belang van de inwoners voorop staat en niet welke gemeente dat organiseert.
De afgelopen periode zijn er zowel ambtelijk als bestuurlijk meerdere gesprekken gevoerd met inwoners van Sint Pancras (en overigens
ook Koedijk), waaronder met vertegenwoordigers van het voormalige dorpsplatform en de Dorpsraad. Voor beide dorpen is ook een ‘ontwerpsessie kernenbeleid’ georganiseerd. In de ontwerpsessie in Sint Pancras is door de aanwezigen in gezamenlijkheid besloten om de
gesprekken over ‘kernenbeleid’ in het nieuwe jaar voort te zetten, te intensiveren en te verbreden.
Conclusie: Deze zienswijze geeft aanleiding om het beoogde kernenbeleid (waar de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard al mee zijn
begonnen) in het herindelingsontwerp verder te verduidelijken.

VOLGNUMMER: 34
Indiener: Inwoner Sint Pancras, 29 november 2019
Samenvatting: Indiener is bang dat Sint Pancras na een fusie tussen Langedijk en Heerhugowaard aan “het trappeleind” van de gemeente blijft zitten. Indiener geeft aan al bijna aan Alkmaar vast te zitten en dat graag zo te willen houden.
Reactie: Wij waarderen dat u uw zienswijze geeft over de voorgenomen herindeling. Wij begrijpen heel goed dat u betrokken bent bij Sint
Pancras, en de wijze waarop het dorp in de toekomst goed kan worden bestuurd en bediend. Vanuit diezelfde betrokkenheid met goed
bestuur en goede dienstverlening voor alle kernen is het herindelingsontwerp van de nieuwe gemeente vormgegeven. Hieronder gaan wij
in op de aandachtspunten die u daarbij heeft.
Uit deze en andere zienswijzen, alsmede het draagvlakonderzoek, blijkt dat inwoners van Sint Pancras zich zorgen maken over of de
nieuwe fusiegemeente voldoende aandacht zal hebben voor de specifieke kenmerken en daaruit voortkomende vraagstukken voor de
kern Sint Pancras. Wij begrijpen dat heel goed. Daarom is het kernenbeleid als belangrijk onderdeel van de nieuwe gemeente benoemd
en is daar ook al een begin mee gemaakt. Het kernenbeleid wordt in partnerschap vormgegeven door gemeente, bewoners en maatschappelijke partijen. De uitgangspunten van het kernenbeleid zijn onder andere maatwerk, agenderingsrecht van inwoners, coproductie
en grenzeloos besturen waarbij inwoners geen last dienen te hebben van gemeentegrenzen. Daarbij hebben de gemeenten Langedijk en
Heerhugowaard ook aan Alkmaar voorgesteld om hierin intensief samen te werken, waarbij het belang van de inwoners voorop staat en
niet welke gemeente dat organiseert.
De afgelopen periode zijn er zowel ambtelijk als bestuurlijk meerdere gesprekken gevoerd met inwoners van Sint Pancras (en overigens
ook Koedijk), waaronder met vertegenwoordigers van het voormalige dorpsplatform en de Dorpsraad. Voor beide dorpen is ook een ‘ontwerpsessie kernenbeleid’ georganiseerd. In de ontwerpsessie in Sint Pancras is door de aanwezigen in gezamenlijkheid besloten om de
gesprekken over ‘kernenbeleid’ in het nieuwe jaar voort te zetten, te intensiveren en te verbreden.
Conclusie: Deze zienswijze geeft aanleiding om het beoogde kernenbeleid (waar de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard al mee zijn
begonnen) in het herindelingsontwerp verder te verduidelijken.
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VOLGNUMMER: 35
Indiener en datum: Inwoner Sint Pancras, 30 november 2019
Samenvatting: Indiener geeft aan dat hij graag bij Alkmaar wil, omdat hij dichtbij Alkmaar woont en er vaak heen gaat. Hij heeft niets met
Heerhugowaard.
Reactie: Wij waarderen dat u uw zienswijze geeft over de voorgenomen herindeling. Hieronder gaan wij in op het aandachtspunt dat u
daarbij heeft, namelijk de geografische ligging van Sint Pancras dicht bij Alkmaar en uw gebruik van voorzieningen in deze buurgemeente.
De herindeling betekent niet dat u zich als inwoners van Sint Pancras anders zou moeten verhouden tot Alkmaar; u kunt daar nog steeds
winkelen, werken, naar school gaan en gebruik maken van andere voorzieningen Dat kan nu ook en Sint Pancras is nu ook onderdeel van
een andere gemeente. Er zijn geen maatschappelijke problemen die beter of alleen kunnen worden opgelost als Sint Pancras bij Alkmaar
wordt gevoegd.
Uit deze en andere zienswijzen, alsmede het draagvlakonderzoek, blijkt dat inwoners van Sint Pancras zich zorgen maken over of de
nieuwe fusiegemeente voldoende aandacht zal hebben voor de specifieke kenmerken en daaruit voortkomende vraagstukken voor de
kern Sint Pancras Wij begrijpen dat heel goed. Daarom is het kernenbeleid als belangrijk onderdeel van de nieuwe gemeente benoemd en
is daar ook al een begin mee gemaakt. Samen met inwoners van Sint Pancras en Koedijk wordt het nu nog verder doorontwikkeld. Het
kernenbeleid wordt in partnerschap vormgegeven door gemeente, bewoners en maatschappelijke partijen. De uitgangspunten van het
kernenbeleid zijn onder andere maatwerk, agenderingsrecht van inwoners, coproductie en grenzeloos besturen waarbij inwoners geen
last dienen te hebben van gemeentegrenzen. Daarbij hebben de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard ook aan Alkmaar voorgesteld
om hierin intensief samen te werken, waarbij het belang van de inwoners voorop staat en niet welke gemeente dat organiseert.
De afgelopen periode zijn er zowel ambtelijk als bestuurlijk meerdere gesprekken gevoerd met inwoners van Sint Pancras (en overigens
ook Koedijk), waaronder met vertegenwoordigers van het voormalige dorpsplatform en de Dorpsraad. Voor beide dorpen is ook een ‘ontwerpsessie kernenbeleid’ georganiseerd. In de ontwerpsessie in Sint Pancras is door de aanwezigen in gezamenlijkheid besloten om de
gesprekken over ‘kernenbeleid’ in het nieuwe jaar voort te zetten, te intensiveren en te verbreden.
Conclusie: Deze zienswijze geeft aanleiding om het beoogde kernenbeleid (waar de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard al mee zijn
begonnen) in het herindelingsontwerp verder te verduidelijken.

82

HERINDELINGSADVIES DIJK EN WAARD

VOLGNUMMER: 36
Indiener: Inwoner Sint Pancras, 3 december 2019
Samenvatting: De indiener stoort zich eraan dat de gemeente geen notie heeft genomen van de mening van Sint Pancras. Hij stelt
geen binding te hebben met Heerhugowaard en een fusie met Alkmaar logisch te vinden, vanwege emotionele en geografische reden.
De indiener schaart zich achter het voorstel van de gemeente Alkmaar voor een alternatieve fusie, met een voorkeur voor de variant met
grenscorrectie voor zowel Koedijk als Sint Pancras.
Reactie: Wij waarderen dat u uw zienswijze geeft over de voorgenomen herindeling. Wij begrijpen heel goed dat u betrokken bent bij Sint
Pancras, en de wijze waarop het dorp in de toekomst goed kan worden bestuurd en bediend. Vanuit diezelfde betrokkenheid met goed
bestuur en goede dienstverlening voor alle kernen is het herindelingsontwerp van de nieuwe gemeente vormgegeven. Hieronder gaan wij
in op de aandachtspunten die u daarbij heeft.
U schrijft over het proces en de afweging om niet met Alkmaar te fuseren. Een fusie met de gemeente Alkmaar is niet de wens van de
gemeenteraad van Langedijk noch van Heerhugowaard en is in dit hele traject niet als alternatief aan de orde geweest. Er zijn geen maatschappelijke problemen die beter of alleen kunnen worden opgelost als Sint Pancras bij Alkmaar wordt gevoegd. Een uitzonderingspositie
van Sint Pancras en Koedijk waarbij zij zouden overgaan naar Alkmaar geeft de nadelen die in het herindelingsontwerp worden geschetst.
In het herindelingsontwerp worden argumenten gegeven om toch tot een ongedeelde herindeling over te gaan: sterke kernen met eigen
karakter blijven gewaarborgd, het is nodig voor een robuuste nieuwe gemeente, de bestuurskracht komt op orde, een splitsing heeft gevolgen voor de betaalbaarheid van de nieuwe gemeente, er zouden anders een reorganisatie en sociaal plan noodzakelijk zijn, er zouden
minder middelen voor de overgang beschikbaar komen, en het zou leiden tot een vertraging van het herindelingsproces en mogelijk zelfs
tot afstel van de herindeling.
Ook schrijft u over het voorstel van Alkmaar om tot een grenscorrectie te komen. De grenscorrectie die door de gemeente Alkmaar als
voorkeursvariant wordt aangeduid, betekent het volgende:
Alkmaar wijst hierbij op de voorwaarde uit de wet Arhi dat bij grenscorrecties het inwonertal van de betrokken gemeenten niet meer dan
10 procent toe- of afneemt (artikel 1, lid 1, Wet arhi). Dat is niet het geval bij deze voorgestelde grenscorrectie; het aantal inwoners vormt
ruim 21 procent van de gemeente Langedijk. De procedure van een grenscorrectie zou dus pas kunnen plaatsvinden nadat de gemeenten
Langedijk en Heerhugowaard zijn samengegaan. Ten eerste past deze route niet bij de waarborgen voor een zorgvuldige besluitvorming
en voorbereidingsprocedure van de Algemene Regels Herindeling (arhi). Deze wet biedt niet voor niets regels rond een herindelingsproces van gemeenten en democratische en organisatorische waarborgen. Ook zou de voorgestelde variant betekenen dat de inwoners van
Sint Pancras en Koedijk dan 3,5 jaar niet vertegenwoordigd zijn in een gemeenteraad. Ten tweede leidt dit ertoe dat de organisatie van de
nieuwe gemeente snel daarna gedeeltelijk moet worden ontvlochten. Dit om een overgang van ambtenaren naar Alkmaar te faciliteren
onder de regel ‘medewerker volgt taak’. Dit vooruitzicht zal leiden tot onzekerheid voor medewerkers en een vertraging in de ontwikkeling
van de gemeentelijke organisatie.
Ten derde is er ook een financieel effect voor de nieuwe gemeente. Na het overgaan van een deel van het ambtenarenapparaat van de
nieuwe gemeente naar Alkmaar, blijven de overhead en huisvesting achter.
Uit het draagvlakonderzoek hebben we goed begrepen dat inwoners van Sint Pancras en Koedijk zich zorgen maken over een eventueel
verlies van de unieke identiteit van de kernen en bestaande voorzieningen. Tegen deze achtergrond is het kernenbeleid als belangrijk
onderdeel van de nieuwe gemeente benoemd en is daar ook al een begin mee gemaakt. Het kernenbeleid wordt in partnerschap vormgegeven door gemeente, bewoners en maatschappelijke partijen. De uitgangspunten van het kernenbeleid zijn onder andere maatwerk,
agenderingsrecht van inwoners, coproductie en grenzeloos besturen waarbij inwoners geen last dienen te hebben van gemeentegrenzen.
Daarbij hebben de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard ook aan Alkmaar voorgesteld om hierin intensief samen te werken, waarbij
het belang van de inwoners voorop staat en niet welke gemeente dat organiseert.
Conclusie: Deze zienswijze geeft aanleiding om het beoogde kernenbeleid (waar de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard al mee zijn
begonnen) in het herindelingsontwerp verder te verduidelijken.
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VOLGNUMMER: 37
Indiener: Inwoner Sint Pancras, 4 december 2019
Samenvatting: Schrijver wijst op een aantal zaken. In 1990 leefde bij de toenmalige herindeling de verwachting dat het Pancrasser
dorpskarakter en behoud van voorzieningen kon worden gewaarborgd door samen te gaan met Langedijk. Voor vele Pancrassers is dit
op een teleurstelling uitgelopen, met name ten aanzien van het behoud van de destijds bestaande voorzieningen en het in stand houden
van de groene buffers rond het dorp. Uiteindelijk werd aan Alkmaars wens om aan de westzijde van de Vroonermeerweg woningen te
kunnen bouwen met een grenscorrectie tegemoet gekomen. Verder wijst de indiener op de geografische positie van Sint Pancras en de
wisselwerking tussen de inwoners van Sint Pancras en Alkmaar Noord. Ook maken inwoners van Sint Pancras gebruik van voorzieningen
in Alkmaar en is het openbaar vervoer naar die kant beter. De doelen van de fusie zijn vaag en op zijn vraag naar de meerwaarde van
een bestuurlijke fusie boven een ambtelijke fusie heeft schrijver nimmer antwoord gekregen. Tevens stelt de indiener vraagtekens bij het
democratisch proces,. Alles overwegende vindt de indiener dat Sint Pancras en Koedijk-Noord beide opgenomen dienen te worden in de
gemeente Alkmaar. Daarmee kan de historische vergissing van 1990 ongedaan gemaakt worden en kan ook het gebied van het recreatiegebied Geestmerambacht, dat tot 1990 deel behoorde tot de gemeente Sint Pancras, deel uit gaan maken van de gemeente Alkmaar.
Reactie: Wij waarderen dat u uw zienswijze geeft over de voorgenomen herindeling. Wij begrijpen heel goed dat u betrokken bent bij Sint
Pancras, en de wijze waarop het dorp in de toekomst goed kan worden bestuurd en bediend. Vanuit diezelfde betrokkenheid met goed
bestuur en goede dienstverlening voor alle kernen is het herindelingsontwerp van de nieuwe gemeente vormgegeven. Hieronder gaan wij
in op de aandachtspunten die u daarbij heeft. Na de gemeentelijke herindelingen van 1972 en 1990 is de huidige verdeling van het gebied
tussen Langedijk en Alkmaar tot stand gekomen. Op dit moment behoort het grootste deel van de voormalige gemeente Koedijk bij de
gemeente Langedijk en een klein deel bij de gemeente Alkmaar. Het landelijk gebied valt voor het merendeel onder Langedijk en dat was
destijds een bewuste keuze. Daarmee wordt namelijk een landelijke, groene buffer behouden in relatie tot het stedelijke karakter van
Alkmaar.
De herindeling betekent niet dat u zich als inwoners van Sint Pancras anders zou moeten verhouden tot Alkmaar; u kunt daar nog steeds
winkelen, werken, naar school gaan en gebruik maken van andere voorzieningen. Dat kan nu ook en Sint Pancras is nu ook onderdeel van
een andere gemeente. Er zijn geen maatschappelijke problemen die beter of alleen kunnen worden opgelost als Sint Pancras bij Alkmaar
wordt gevoegd.
Een fusie met de gemeente Alkmaar is niet de wens van de gemeenteraad van Langedijk noch van Heerhugowaard en is in dit hele
traject niet als alternatief aan de orde geweest. Een uitzonderingspositie van Sint Pancras en Koedijk waarbij zij zouden overgaan naar
Alkmaar geeft de nadelen die in het herindelingsontwerp worden geschetst. In het herindelingsontwerp worden argumenten gegeven om
toch tot een ongedeelde herindeling over te gaan: sterke kernen met eigen karakter blijven gewaarborgd, het is nodig voor een robuuste
nieuwe gemeente, de bestuurskracht komt op orde, een splitsing heeft gevolgen voor de betaalbaarheid van de nieuwe gemeente, er
zouden anders een reorganisatie en sociaal plan noodzakelijk zijn, er zouden minder middelen voor de overgang beschikbaar komen, en
het zou leiden tot een vertraging van het herindelingsproces en mogelijk zelfs tot afstel van de herindeling.
Het hele traject tot de fusie is begonnen met een toekomstoriëntatie van de gemeente Langedijk, waaruit bleek dat de gemeente
onvoldoende bestuurskracht had om aan de ambities en opgaven voor de toekomst te voldoen. Uit de geschetste alternatieven koos de
gemeenteraad ervoor om een ambtelijke fusie aan te gaan. Uit de rondgang langs buurgemeenten bleek dat Heerhugowaard hiervoor de
meest gerede kandidaat was. Het haalbaarheidsonderzoek naar deze ambtelijke fusie toonde aan dat de fusie haalbaar was: de gemeenten vertonen veel beleidsmatige overeenkomsten, werkten al op veel terreinen samen en deelden een visie op de (totstandkoming van)
de nieuwe organisatie. Het haalbaarheidsonderzoek en het later verschenen bedrijfsplan tonen al veel feitelijke argumenten voor een
ambtelijke fusie. Tijdens de uitwerking van dit bedrijfsplan hebben de gemeenteraden gevraagd om een vergelijking te maken met de
situatie van een bestuurlijke fusie. Uit deze (openbare) vergelijking trokken de gemeenteraden de conclusie dat een bestuurlijke fusie te
verkiezen is boven een ambtelijke. In het herindelingsontwerp worden de achtergronden en doelstellingen van de fusie weergegeven: de
fusie verhoogt de kwaliteit, verlaagt de kwetsbaarheid en zorgt voor een sterke positie in de regio.
Uit het draagvlakonderzoek hebben we goed begrepen dat inwoners van Sint Pancras en Koedijk zich zorgen maken over een eventueel
verlies van de unieke identiteit van de kernen en bestaande voorzieningen. Tegen deze achtergrond is het kernenbeleid als belangrijk
onderdeel van de nieuwe gemeente benoemd en is daar ook al een begin mee gemaakt. Het kernenbeleid wordt in partnerschap vormgegeven door gemeente, bewoners en maatschappelijke partijen. Daarbij hebben de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard ook aan
Alkmaar voorgesteld om hierin intensief samen te werken, waarbij het belang van de inwoners voorop staat en niet welke gemeente dat
organiseert.
Samen met inwoners van Sint Pancras en Koedijk wordt het kernenbeleid nu verder doorontwikkeld. De uitgangspunten van het kernenbeleid zijn onder andere maatwerk, agenderingsrecht van inwoners, coproductie en grenzeloos besturen waarbij inwoners geen last
dienen te hebben van gemeentegrenzen. De afgelopen periode zijn er zowel ambtelijk als bestuurlijk meerdere gesprekken gevoerd
met inwoners van Sint Pancras (en overigens ook Koedijk), waaronder met vertegenwoordigers van het voormalige dorpsplatform en de
Dorpsraad. Voor beide dorpen is ook een ‘ontwerpsessie kernenbeleid’ georganiseerd. In de ontwerpsessie in Sint Pancras is door de
aanwezigen in gezamenlijkheid besloten om de gesprekken over ‘kernenbeleid’ in het nieuwe jaar voort te zetten, te intensiveren en te
verbreden.
Conclusie: Deze zienswijze geeft aanleiding om het beoogde kernenbeleid (waar de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard al mee zijn
begonnen) in het herindelingsontwerp verder te verduidelijken.
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VOLGNUMMER: 39
Indiener: Inwoner Sint Pancras, 3 december 2019
Samenvatting: Indiener geeft de voorkeur aan een fusie met Alkmaar en vindt dat het gemeentebestuur van Langedijk niet luistert naar
de mening van de inwoners.
Reactie: Wij waarderen dat u uw zienswijze geeft over de voorgenomen herindeling. Wij begrijpen goed dat u betrokken bent bij Sint
Pancras, en de wijze waarop het dorp in de toekomst goed kan worden bestuurd en bediend. Vanuit diezelfde betrokkenheid met goed
bestuur en goede dienstverlening voor alle kernen is het herindelingsontwerp van de nieuwe gemeente vormgegeven. Hieronder gaan wij
in op de aandachtspunten die u daarbij heeft.
De voorgenomen herindeling is de uitkomst van een democratisch proces. Zowel de ambtelijke als de bestuurlijke fusie zijn meerdere malen in inwonerssessies, in fora en de gemeenteraad zelf aan de orde geweest. Alle inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties
zijn op diverse manieren bij het opstellen van het herindelingsontwerp betrokken geweest. Vanaf het moment dat de gemeente Langedijk
zich begon te oriënteren op haar bestuurlijke toekomst (in 2012), hebben inwoners in diverse trajecten op verschillende manieren inbreng
kunnen leveren. In het herindelingsontwerp worden de achtergronden en doelstellingen van de fusie weergegeven: de fusie verhoogt
de kwaliteit, verlaagt de kwetsbaarheid en zorgt voor een sterke positie in de regio. Dit komt het realiseren van publieke waarde voor
de inwoners ten goede. Het draagvlak, zowel regionaal als voor wat betreft het maatschappelijk draagvlak in de gemeente zelf, zien wij
breder dan alleen onder de inwoners van de individuele dorpskernen zoals Sint Pancras en Koedijk. De gemeenteraden hebben een bredere afweging gemaakt waarbij het draagvlak onder alle inwoners van het huidige Langedijk en Heerhugowaard (en van overige stakeholders zoals ondernemers, maatschappelijk middenveld en omliggende gemeenten) is gewogen om te komen tot een nieuwe, krachtige
gemeente. Juist deze krachtige gemeente kan, beter dan nu, bijdragen aan een goede dienstverlening op maat voor de inwoners van Sint
Pancras. Daarbij hebben de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard ook aan Alkmaar voorgesteld om hierin intensief samen te werken,
waarbij het belang van de inwoners voorop staat en niet welke gemeente dat organiseert.
Een fusie met de gemeente Alkmaar is niet de wens van de gemeenteraad van Langedijk noch van Heerhugowaard en is in dit hele
traject niet als alternatief aan de orde geweest. Een uitzonderingspositie van Sint Pancras en Koedijk waarbij zij zouden overgaan naar
Alkmaar geeft de nadelen die in het herindelingsontwerp worden geschetst. In het herindelingsontwerp worden argumenten gegeven om
toch tot een ongedeelde herindeling over te gaan: sterke kernen met eigen karakter blijven gewaarborgd, het is nodig voor een robuuste
nieuwe gemeente, de bestuurskracht komt op orde, een splitsing heeft gevolgen voor de betaalbaarheid van de nieuwe gemeente, er
zouden anders een reorganisatie en sociaal plan noodzakelijk zijn, er zouden minder middelen voor de overgang beschikbaar komen, en
het zou leiden tot een vertraging van het herindelingsproces en mogelijk zelfs tot afstel van de herindeling.
Conclusie: Deze zienswijze geeft aanleiding om het beoogde kernenbeleid (waar de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard al mee zijn
begonnen) in het herindelingsontwerp verder te verduidelijken.
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VOLGNUMMER: 40
Indiener: Inwoner Sint Pancras, 4 december 2019
Samenvatting: Indiener uit kritiek op het democratische gehalte van het proces en vindt dat er onvoldoende argumenten zijn gegeven
waarom is gekozen voor een bestuurlijke fusie met Heerhugowaard. Aanvullend geeft hij aan dat veel inwoners van Sint Pancras gericht
zijn op Alkmaar en dat Langedijk de afgelopen jaren minder heeft bijgedragen aan maatschappelijke doelen in Sint Pancras.
Reactie: Wij waarderen dat u uw zienswijze geeft over de voorgenomen herindeling. Wij begrijpen heel goed dat u betrokken bent bij Sint
Pancras, en de wijze waarop het dorp in de toekomst goed kan worden bestuurd en bediend. Vanuit diezelfde betrokkenheid met goed
bestuur en goede dienstverlening voor alle kernen is het herindelingsontwerp van de nieuwe gemeente vormgegeven. Hieronder gaan wij
in op de aandachtspunten die u daarbij heeft.
Uw zienswijze gaat in de eerste plaats over het democratisch gehalte van het proces. Het hele traject tot de fusie is begonnen met een
toekomstoriëntatie van de gemeente Langedijk, waaruit bleek dat de gemeente onvoldoende bestuurskracht had om aan de ambities
en opgaven voor de toekomst te voldoen. Uit de geschetste alternatieven koos de gemeenteraad ervoor om een ambtelijke fusie aan te
gaan. Uit de rondgang langs buurgemeenten bleek dat Heerhugowaard hiervoor de meest gerede kandidaat was. Het haalbaarheidsonderzoek naar deze ambtelijke fusie toonde aan dat de fusie haalbaar was: de gemeenten vertonen veel beleidsmatige overeenkomsten, werkten al op veel terreinen samen en deelden een visie op de (totstandkoming van) de nieuwe organisatie. Het haalbaarheidsonderzoek en
het later verschenen bedrijfsplan tonen al veel feitelijke argumenten voor een ambtelijke fusie. Tijdens de uitwerking van dit bedrijfsplan
hebben de gemeenteraden gevraagd om een vergelijking te maken met de situatie van een bestuurlijke fusie. Uit deze vergelijking trokken de gemeenteraden de conclusie dat een bestuurlijke fusie te verkiezen is boven een ambtelijke. In het herindelingsontwerp worden
de achtergronden en doelstellingen van de fusie weergegeven: de fusie verhoogt de kwaliteit, verlaagt de kwetsbaarheid en zorgt voor
een sterke positie in de regio. Dit komt het realiseren van publieke waarde voor de inwoners ten goede. Het draagvlak, zowel regionaal
als voor wat betreft het maatschappelijk draagvlak in de gemeente zelf, zien wij breder dan alleen onder de inwoners van de individuele
dorpskernen zoals Sint Pancras en Koedijk. De gemeenteraden hebben een bredere afweging gemaakt waarbij het draagvlak onder alle
inwoners van het huidige Langedijk en Heerhugowaard (en van overige stakeholders zoals ondernemers, maatschappelijk middenveld en
omliggende gemeenten) is gewogen om te komen tot een nieuwe, krachtige gemeente. Juist deze krachtige gemeente kan, beter dan nu,
bijdragen aan een goede dienstverlening op maat voor de inwoners van Sint Pancras.
Een fusie met de gemeente Alkmaar is niet de wens van de gemeenteraad van Langedijk noch van Heerhugowaard en is in dit hele traject
niet als alternatief aan de orde geweest. Een uitzonderingspositie van Sint Pancras en Koedijk waarbij zij zouden overgaan naar Alkmaar
geeft de nadelen die in het herindelingsontwerp worden geschetst. In het herindelingsontwerp worden argumenten gegeven om toch tot
een ongedeelde herindeling over te gaan: sterke kernen met eigen karakter blijven gewaarborgd, het is nodig voor een robuuste nieuwe
gemeente, de bestuurskracht komt op orde, een splitsing heeft gevolgen voor de betaalbaarheid van de nieuwe gemeente, er zouden
anders een reorganisatie en sociaal plan noodzakelijk zijn, er zouden minder middelen voor de overgang beschikbaar komen, en het zou
leiden tot een vertraging van het herindelingsproces en mogelijk zelfs tot afstel van de herindeling.
Uit het draagvlakonderzoek hebben we goed begrepen dat inwoners van Sint Pancras en Koedijk zich zorgen maken over een eventueel
verlies van de unieke identiteit van de kernen en bestaande voorzieningen. Ook zien we dat er onvrede bestaat over hoe de zorg daarvoor
vanuit de gemeente de afgelopen jaren vorm heeft gekregen.
Daarom moet de nieuwe krachtige gemeente, beter dan nu, bijdragen aan een goede dienstverlening op maat voor de inwoners van Sint
Pancras. Tegen deze achtergrond is het kernenbeleid als belangrijk onderdeel van de nieuwe gemeente benoemd en is daar ook al een
begin mee gemaakt. Het kernenbeleid wordt in partnerschap vormgegeven door gemeente, bewoners en maatschappelijke partijen. Daarbij hebben de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard ook aan Alkmaar voorgesteld om hierin intensief samen te werken, waarbij het
belang van de inwoners voorop staat en niet welke gemeente dat organiseert.
Conclusie: Deze zienswijze geeft aanleiding om het beoogde kernenbeleid (waar de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard al mee zijn
begonnen) in het herindelingsontwerp verder te verduidelijken.
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VOLGNUMMER: 42
Indiener: Inwoner Sint Pancras, 5 december 2019
Samenvatting: Indiener is positief over het feit dat het gemeentebestuur van Langedijk jaren geleden aan de inwoners van Sint Pancras
heeft gevraagd bij wie zij bij een eventuele fusie zouden willen horen (Alkmaar, Heerhugowaard, Bergen of Schagen). In het proces om te
komen tot het herindelingsontwerp, is indiener positief over de inwonersavond in dorpshuis De Geist en het draagvlakonderzoek door I&O
research. Volgens de indiener heeft het gemeentebestuur echter steken laten vallen door niet duidelijk te communiceren over waarom zij
heeft gekozen voor een fusie met Heerhugowaard en niet met Alkmaar, terwijl dat de wens is van een meerderheid van de inwoners van
Sint Pancras. Bovendien heeft de indiener het gevoel dat het gemeentebestuur niet heeft geluisterd naar de inwoners van Sint Pancras.
De indiener refereert aan een inwonersavond waar de presentator “onbeschoft” reageerde op inwoners. Steeds werd de vraag gesteld
waarom inwoners liever bij Alkmaar wilde horen, terwijl dit voor veel inwoners een gevoelskwestie is. Dit lijkt het gemeentebestuur niet
belangrijk te vinden. Bovendien heeft het gemeentebestuur de reden waarom zij voor Heerhugowaard heeft gekozen niet toegelicht,
noch wat Heerhugowaard aan Sint Pancras te bieden heeft. De indiener heeft de indruk dat de gemeente Langedijk heeft gewacht tot
Alkmaar de fusie met Graft-de Rijp had afgerond, en toen vlug een beslissing heeft genomen over de fusie met Heerhugowaard. Volgens
de indiener is een fusie tussen Langedijk en Alkmaar een kwestie van de gemeentegrens aanpassen, omdat Sint Pancras al helemaal is
omringd door Alkmaars grondgebied, Sint Pancras hetzelfde kengetal heeft als Alkmaar (072) en bij eventuele brand wordt bediend vanuit
Alkmaar. De indiener stelt dat een fusie tussen Langedijk en Heerhugowaard leidt tot meer geld voor de nieuwe gemeente, vanwege het
grotere inwoneraantal. Volgens de indiener zou de gemeente hier goed kunnen bezuinigen op overheidsuitgaven. Tot slot is de indiener
van mening dat in het draagvlakonderzoek veel geld heeft gekost terwijl de hamvraag, namelijk wat de voorkeur is van de inwoners van
Sint Pancras, miste. Indiener concludeert dat er in het proces veel fouten zijn gemaakt en er niet naar de inwoners van Sint Pancras is geluisterd. In plaats daarvan doet het gemeentebestuur van Langedijk alsof zij wel met de inwoners heeft overlegd. Door deze opstelling is
het vertrouwen in het gemeentebestuur sterk afgenomen. De indiener heeft niet het gevoel dat het bestuur betrokken is bij Sint Pancras
en zeker niet bij haar inwoners. De voorkeur van de indiener gaat uit naar Alkmaar, vanwege (a) het gevoel, (b) de nabijheid van Alkmaar,
(c) het feit dat Alkmaar “een echte stad” is en (d) indiener alleen via Alkmaars grondgebied in Heerhugowaard kan komen. Indiener stelt
daarom nogmaals de vraag, wat Heerhugowaard meer te bieden heeft aan Sint Pancras dan Alkmaar.
Reactie:
Wij waarderen dat u uw zienswijze geeft over de voorgenomen herindeling. Wij begrijpen heel goed dat u betrokken bent bij Sint Pancras,
en de wijze waarop het dorp in de toekomst goed kan worden bestuurd en bediend. Vanuit diezelfde betrokkenheid met goed bestuur en
goede dienstverlening voor alle kernen is het herindelingsontwerp van de nieuwe gemeente vormgegeven. Hieronder gaan wij in op de
aandachtspunten die u daarbij heeft. Het herindelingsontwerp is het resultaat van een democratisch proces waarbij inwoners, ondernemers, maatschappelijk middenveld en medeoverheden zijn geïnformeerd en waarbij zij op veel verschillende manieren inbreng konden
leveren en hebben geleverd. Naar aanleiding van de inwonersbijeenkomsten in Sint Pancras en Koedijk is ook besloten tot een draagvlakonderzoek, uitgevoerd door enquêtebureau I&O Research. Uiteindelijk is ervoor gekozen om een bredere afweging te maken waarbij het
draagvlak onder alle inwoners van het huidige Langedijk en Heerhugowaard is gewogen om te komen tot een nieuwe, krachtige gemeente. Juist deze krachtige gemeente kan, beter dan nu, bijdragen aan een goede dienstverlening op maat voor de inwoners van Sint Pancras.
Een fusie met de gemeente Alkmaar is niet de wens van de gemeenteraad van Langedijk noch van Heerhugowaard en is in dit hele traject
niet als alternatief aan de orde geweest. Er zijn geen maatschappelijke problemen die beter of alleen kunnen worden opgelost als Sint
Pancras bij Alkmaar wordt gevoegd. Een uitzonderingspositie van Sint Pancras en Koedijk waarbij zij zouden overgaan naar Alkmaar geeft
de nadelen die in het herindelingsontwerp worden geschetst. In het herindelingsontwerp worden argumenten gegeven om toch tot een
ongedeelde herindeling over te gaan: sterke kernen met eigen karakter blijven gewaarborgd, het is nodig voor een robuuste nieuwe gemeente, de bestuurskracht komt op orde, een splitsing heeft gevolgen voor de betaalbaarheid van de nieuwe gemeente, er zouden anders
een reorganisatie en sociaal plan noodzakelijk zijn, er zouden minder middelen voor de overgang beschikbaar komen, en het zou leiden tot
een vertraging van het herindelingsproces en mogelijk zelfs tot afstel van de herindeling.
Een gedeelde herindeling waarbij Sint Pancras wél met Alkmaar zou fuseren kan, anders dan indiener stelt, niet middels een grenscorrectie maar zou via een herindelingsprocedure moeten geschieden. Dat bepaalt de wet Arhi.
De herindeling betekent niet dat u zich als inwoners van Sint Pancras anders zou moeten verhouden tot Alkmaar; u kunt daar nog steeds
winkelen, werken, naar school gaan en gebruik maken van andere voorzieningen. Dat kan nu ook, en Sint Pancras is nu ook onderdeel van
een andere gemeente. Er zijn geen maatschappelijke problemen die beter of alleen kunnen worden opgelost als Sint Pancras bij Alkmaar
wordt gevoegd.
Uit deze en andere zienswijzen blijkt dat de inwoners van Sint Pancras zich zorgen maken of het karakter van hun dorp (en het buitengebied) zal blijven en of de voorzieningen behouden blijven. In het herindelingsontwerp wordt gesproken over het kernenbeleid. Dit
kernenbeleid is sinds het uitkomen van het herindelingsontwerp verder uitgewerkt. Het kernenbeleid wordt in partnerschap vormgegeven
door gemeente, bewoners en maatschappelijke partijen. De uitgangspunten van het kernenbeleid zijn onder andere maatwerk, agenderingsrecht van inwoners, coproductie en grenzeloos besturen waarbij inwoners geen last dienen te hebben van gemeentegrenzen. Daarbij
hebben de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard ook aan Alkmaar voorgesteld om hierin intensief samen te werken, waarbij het
belang van de inwoners voorop staat en niet welke gemeente dat organiseert.
Conclusie: Deze zienswijze geeft aanleiding om het beoogde kernenbeleid (waar de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard al mee zijn
begonnen) in het herindelingsontwerp verder te verduidelijken.
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VOLGNUMMER: 44
Indiener: Inwoner Sint Pancras, 5 december 2019
Samenvatting: Indiener vraagt zich af of het college van B&W zich heeft vergist nu de resultaten van de draagvlakpeiling niet stroken
met het herindelingsontwerp. Daarnaast uit hij zijn zorgen over het mogelijk verdwijnen van diverse voorzieningen in Sint Pancras.
Reactie: Wij waarderen dat u uw zienswijze geeft over de voorgenomen herindeling. Wij begrijpen goed dat u betrokken bent bij Sint
Pancras, en de wijze waarop het dorp in de toekomst goed kan worden bestuurd en bediend. Vanuit diezelfde betrokkenheid met goed
bestuur en goede dienstverlening voor alle kernen is het herindelingsontwerp van de nieuwe gemeente vormgegeven. Hieronder gaan wij
in op de aandachtspunten die u daarbij heeft.
Het herindelingsontwerp is het resultaat van een proces waarbij inwoners, ondernemers, maatschappelijk middenveld en medeoverheden zijn geïnformeerd en waarbij zij op veel verschillende manieren inbreng konden leveren en hebben geleverd. Naar aanleiding van de
inwonersbijeenkomsten in Sint Pancras en Koedijk is ook besloten tot een draagvlakonderzoek, uitgevoerd door enquêtebureau I&O
Research. Uiteindelijk is ervoor gekozen om een bredere afweging te maken waarbij het draagvlak onder alle inwoners van het huidige
Langedijk en Heerhugowaard is gewogen om te komen tot een nieuwe, krachtige gemeente. Juist deze krachtige gemeente kan, beter
dan nu, bijdragen aan een goede dienstverlening op maat voor de inwoners van Sint Pancras.
Verder bleek uit het draagvlakonderzoek dat inwoners van Sint Pancras en Koedijk zich zorgen maken over een eventueel verlies van de
unieke identiteit van de kernen en bestaande voorzieningen. Tegen deze achtergrond is het kernenbeleid als belangrijk onderdeel van de
nieuwe gemeente benoemd en is daar ook al een begin mee gemaakt. Daarbij hebben de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard ook
aan Alkmaar voorgesteld om hierin intensief samen te werken, waarbij het belang van de inwoners voorop staat en niet welke gemeente
dat organiseert.
Conclusie: Deze zienswijze geeft aanleiding om het beoogde kernenbeleid (waar de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard al mee zijn
begonnen) in het herindelingsontwerp verder te verduidelijken.

VOLGNUMMER: 51
Indiener: Inwoner Sint Pancras, 8 december 2019
Samenvatting: Indiener pleit voor een grenscorrectie waardoor Sint Pancras en Koedijk met Alkmaar fuseren.
Reactie: Wij waarderen dat u uw zienswijze geeft over de voorgenomen herindeling. Wij begrijpen goed dat u betrokken bent bij Sint
Pancras, en de wijze waarop het dorp in de toekomst goed kan worden bestuurd en bediend. Vanuit diezelfde betrokkenheid met goed
bestuur en goede dienstverlening voor alle kernen is het herindelingsontwerp van de nieuwe gemeente vormgegeven. Hieronder gaan wij
in op de aandachtspunten die u daarbij heeft.
Een fusie met de gemeente Alkmaar is niet de wens van de gemeenteraad van Langedijk noch van Heerhugowaard en is in dit hele
traject niet als alternatief aan de orde geweest. Er zijn geen maatschappelijke problemen die beter of alleen kunnen worden opgelost als
Sint Pancras bij Alkmaar wordt gevoegd. Een uitzonderingspositie van Sint Pancras en Koedijk waarbij zij zouden overgaan naar Alkmaar
geeft de nadelen die in het herindelingsontwerp worden geschetst. In het herindelingsontwerp worden argumenten gegeven om toch tot
een ongedeelde herindeling over te gaan: sterke kernen met eigen karakter blijven gewaarborgd, het is nodig voor een robuuste nieuwe
gemeente, de bestuurskracht komt op orde, een splitsing heeft gevolgen voor de betaalbaarheid van de nieuwe gemeente, er zouden
anders een reorganisatie en sociaal plan noodzakelijk zijn, er zouden minder middelen voor de overgang beschikbaar komen, en het zou
leiden tot een vertraging van het herindelingsproces en mogelijk zelfs tot afstel van de herindeling.
Uit het draagvlakonderzoek blijkt dat de inwoners van Sint Pancras zich zorgen maken of het karakter van hun dorp (en het buitengebied)
zal blijven en of de voorzieningen behouden blijven. In het herindelingsontwerp wordt daarom gesproken over het kernenbeleid. Dit
kernenbeleid is sinds het uitkomen van het herindelingsontwerp verder uitgewerkt. Het kernenbeleid wordt in partnerschap vormgegeven
door gemeente, bewoners en maatschappelijke partijen. De uitgangspunten van het kernenbeleid zijn onder andere maatwerk, agenderingsrecht van inwoners, coproductie en grenzeloos besturen waarbij inwoners geen last dienen te hebben van gemeentegrenzen. Daarbij
hebben de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard ook aan Alkmaar voorgesteld om hierin intensief samen te werken, waarbij het
belang van de inwoners voorop staat en niet welke gemeente dat organiseert.
Conclusie: De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het herindelingsontwerp.

VOLGNUMMER: 56
Indiener: Inwoner Sint Pancras, 11 december 2019
Samenvatting: Indiener onderschrijft de zienswijze van de Dorpsraad Sint Pancras. Aanvullend geeft hij aan dat hij graag verneemt wat
het college gaat doen aan een mentaliteitsverandering bij ambtenaren, raadsleden en het college, wat nodig is voor het omzetten van
woorden naar daden.
Reactie: Voor een reactie op de zienswijze van de Dorpsraad Sint Pancras verwijzen wij in deze nota naar Volgnummer 52 (die integraal
aan indiener wordt opgestuurd). Daarnaast is sinds het uitkomen van het herindelingsontwerp het beoogde kernenbeleid van de nieuwe
gemeente verder ontwikkeld. Daarin is ook aandacht voor de vertaling naar de uitvoering.
Conclusie: Deze zienswijze geeft aanleiding om het beoogde kernenbeleid (waar de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard al mee zijn
begonnen) in het herindelingsontwerp verder te verduidelijken.

88

HERINDELINGSADVIES DIJK EN WAARD

VOLGNUMMER: 57
Indiener: Inwoners Sint Pancras, 11 december 2019
Samenvatting: Indieners zijn tegen de opname van Sint Pancras in de fusie van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard. Graag
zouden zij zien dat gehoor wordt gegeven aan de reeds vanaf 2015 bekende wens van de meerderheid van de inwoners van Sint Pancras
om onderdeel uit te gaan maken van de gemeente Alkmaar. Schrijvers veronderstellen dat niet op deze wens is ingegaan vanwege een
financieel argument dat bij de ICT van Heerhugowaard al is uitgegaan van het overgaan van alle inwoners naar de nieuwe gemeente.
Verder wijzen de indieners op de nauwe sociaal-maatschappelijke verwevenheid tussen de kernen Sint Pancras, Oudorp/Alkmaar en de
Vroonermeer Noord- en Zuid, en de geografische ligging van Sint Pancras hier dichtbij. In het proces van draagvlak meten en verwerven
heeft de gemeente Langedijk wel een enquête gehouden, maar er is niet geluisterd naar de uitkomst ervan. Door het weglaten van een
gemeentebreed onderzoek kan niet gesteld worden dat de meerderheid dus voor de betreffende fusie is.
Indieners stellen dat het herindelingsontwerp niet onderbouwt waarom het noodzakelijk is dat Sint Pancras onderdeel moet vormen
van de nieuwe gemeente en niet op zou kunnen gaan in de gemeente Alkmaar. Wel is aangegeven dat er dan minder middelen voor de
nieuwe gemeente zouden zijn voor de overgang, maar dat is volgens indieners slechts een tijdelijk effect. Schrijvers zeggen in de praktijk
weinig te merken dat door bestuurlijk te fuseren de nieuwe gemeente de kwaliteit goed kan monitoren en goed kan zorgen voor evenredige aandacht voor de verschillende dorpskernen. Daarbij wijzen zij erop dat er nu geen evenredige aandacht voor de verschillende dorpskernen is en verschillende voorzieningen uit Sint Pancras zijn verdwenen. In het herindelingsontwerp is niet beschreven hoe de nieuw
te vormen gemeente haar inwoners en gemeenschappen zal betrekken bij de vormgeving van beleid en de realisatie van de opgaven.
Slechts de mededeling dat kernenbeleid zal worden opgesteld geeft de indieners hierin geen inzicht.
Schrijvers stellen verder dat in het proces van de fusie geen rekening is gehouden met de uitkomsten van het draagvlakonderzoek van
I&O Research. In de gemeenteraadsverkiezingen heeft de mogelijke fusie geen rol gespeeld. Voortschrijdend inzicht op zo’n korte termijn
na de verkiezingen zou heel goed gemotiveerd moeten worden, maar ontbreekt volgens de indieners. Ook missen de schrijvers een motivatie waarom een fusie met de HAL gemeenten geen optie is. Met een dergelijke schaalvergroting wordt een optimale regionale samenhang bereikt en kan het verschil worden gemaakt.
Reactie: Wij waarderen dat u uw zienswijze geeft over de voorgenomen herindeling. Wij begrijpen heel goed dat u betrokken bent bij Sint
Pancras, en de wijze waarop het dorp in de toekomst goed kan worden bestuurd en bediend. Vanuit diezelfde betrokkenheid met goed
bestuur en goede dienstverlening voor alle kernen is het herindelingsontwerp van de nieuwe gemeente vormgegeven. Hieronder gaan wij
in op de aandachtspunten die u daarbij heeft. De enquêtes uit 2015 waarin een wens tot samenvoegen met Alkmaar zijn bekend en zijn
destijds meegewogen in de democratische besluitvorming in de gemeenteraad van Langedijk. Deze democratische besluitvorming was
erop gericht om als gemeente te kunnen blijven voldoen aan de ambities en opgaven ten behoeve van de inwoners. Na de toekomstoriëntatie heeft de gemeenteraad aanvankelijk een ambtelijke fusie gekozen om de noodzakelijke bestuurskracht van Langedijk te versterken.
Uit de geschetste alternatieven koos de gemeenteraad ervoor om een ambtelijke fusie aan te gaan. Uit de rondgang langs buurgemeenten bleek dat Heerhugowaard hiervoor de meest gerede kandidaat was.
Niet alleen op ICT-gebied, maar op veel meer terreinen werkten de gemeentelijke ambtelijke organisaties van Langedijk en Heerhugowaard al samen. De mogelijkheid om te komen tot deze ambtelijke fusieorganisatie is op haalbaarheid onderzocht. Daar kwam uit dat
de ambtelijke fusie op zich haalbaar was, maar dat de synergievoordelen ook beperkt zouden zijn omdat de organisaties al veel samen
deden. Bovendien zaten beide organisaties (te) ‘krap in het jasje’, zodat hierin sowieso moest worden geïnvesteerd. Daarop hebben de
gemeenteraden besloten om een vergelijking te laten maken met de situatie van een bestuurlijke fusie. Op basis van dat onderzoek hebben de beide gemeenteraden vastgesteld dat deze meer voordelen en minder nadelen biedt (uiteindelijk voor de inwoners).
De herindeling betekent niet dat u zich als inwoners van Sint Pancras anders zou moeten verhouden tot Alkmaar; u kunt daar nog steeds
winkelen, werken, naar school gaan en gebruik maken van andere voorzieningen. Dat kan nu ook, en Sint Pancras is nu ook onderdeel van
een andere gemeente. Er zijn geen maatschappelijke problemen die beter of alleen kunnen worden opgelost als Sint Pancras bij Alkmaar
wordt gevoegd.
Diverse signalen, zoals de inwonersavonden in Sint Pancras, hebben aanleiding gegeven om een draagvlakonderzoek te houden. Dit
onderzoek was alleen gericht op de kernen Sint Pancras en Koedijk, omdat vanuit de andere kernen geen grote bezwaren naar voren
kwamen tegen de voorgenomen fusie. Uit het draagvlakonderzoek bleek dat inwoners van Sint Pancras en Koedijk zich zorgen maken
over een eventueel verlies van de unieke identiteit van de kernen en bestaande voorzieningen. Tegen deze achtergrond is het kernenbeleid als belangrijk onderdeel van de nieuwe gemeente benoemd en is daar ook al een begin mee gemaakt. Het herindelingsontwerp
geeft verschillende redenen waarom de beide gemeenten ongedeeld fuseren: sterke kernen met eigen karakter blijven gewaarborgd, het
is nodig voor een robuuste nieuwe gemeente, de bestuurskracht komt op orde, een splitsing heeft gevolgen voor de betaalbaarheid van
de nieuwe gemeente, er zouden anders een reorganisatie en sociaal plan noodzakelijk zijn, er zouden minder middelen voor de overgang
beschikbaar komen, en het zou leiden tot een vertraging van het herindelingsproces en mogelijk zelfs tot afstel van de herindeling. Door
bestuurlijk te fuseren ontstaat een nieuwe gemeente die voldoende bestuurskracht heeft om de kernen op maat te bedienen.
Uit deze en andere zienswijzen blijkt dat de inwoners van Sint Pancras zich zorgen maken of het karakter van hun dorp (en het buitengebied) zal blijven en of de voorzieningen behouden blijven. In het herindelingsontwerp wordt gesproken over het kernenbeleid. Dit
kernenbeleid is sinds het uitkomen van het herindelingsontwerp verder uitgewerkt Het kernenbeleid wordt in partnerschap vormgegeven
door gemeente, bewoners en maatschappelijke partijen. De uitgangspunten van het kernenbeleid zijn onder andere maatwerk, agenderingsrecht van inwoners, coproductie en grenzeloos besturen waarbij inwoners geen last dienen te hebben van gemeentegrenzen. De
afgelopen periode zijn er zowel ambtelijk als bestuurlijk meerdere gesprekken gevoerd met inwoners van Sint Pancras (en overigens ook
Koedijk), waaronder met vertegenwoordigers van het voormalige dorpsplatform en de Dorpsraad. Deze (veelal) constructieve gesprekken
gingen o.a. over kernenbeleid in de breedste zin van het woord. Voor beide dorpen is ook een ‘ontwerpsessie kernenbeleid’ georganiseerd. In de ontwerpsessie in Sint Pancras is door de aanwezigen in gezamenlijkheid besloten om de gesprekken over ‘kernenbeleid’ in
het nieuwe jaar voort te zetten, te intensiveren en te verbreden. Hierin wordt op zoek gegaan naar elementen om de samenwerking te
verbeteren en te versterken. Daarbij staat het belang van de betrokken inwoners voorop. De colleges van de gemeenten Langedijk en
Heerhugowaard hebben in de afgelopen tijd meerdere malen aan Alkmaar voorgesteld om voor Sint Pancras een Thorbecke-experiment te
ontwikkelen waarbij de – nu nog drie, later twee – gemeenten samen zorgen voor de maximale publieke waarde voor de inwoners. Daarmee komt centraal te staan wat voor de inwoners belangrijk is om te realiseren, in plaats van welke gemeentelijke organisatie dat doet.
Conclusie: Deze zienswijze geeft aanleiding om het beoogde kernenbeleid (waar de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard al mee zijn
begonnen) in het herindelingsontwerp verder te verduidelijken.
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VOLGNUMMER: 58
Indiener: Inwoner Sint Pancras, 11 december 2019
Samenvatting: De indiener is tegen de voorgenomen fusie tussen Langedijk en Heerhugowaard en tekent aan dat er niet goed is geluisterd naar de inwoners van Langedijk. Langedijk en Heerhugowaard zijn al sinds 2013 bezig met het voorbereiden van de fusie, maar hebben dit bij de gemeenteraadsverkiezingen niet als onderwerp naar buiten gebracht. In het door I&O Research uitgevoerde draagvlakonderzoek miste de vraag, bij welke gemeente de inwoners willen horen. Bovendien kwam uit het door Dorpsbelang Sint Pancras uitgevoerde
onderzoek een ander beeld naar voren dan uit het onderzoek door I&O Research.
De indiener heeft gelezen dat de gemeente Langedijk niet met de gemeente Alkmaar wil praten, en vraagt zich af of er wel met de
gemeente Schagen is gesproken of dat deze gemeente ook bij voorbaat als fusiepartner is uitgesloten. De indiener stelt dat het gemeentebestuur van Langedijk niet of nauwelijks in gesprek is geweest met de gemeente Schagen, terwijl Langedijk en Schagen qua omvang
van de dorpskernen meer op elkaar lijken dan Langedijk en Heerhugowaard. Verder wijst schrijver op de ongelukkige geschiedenis waarin
SV. Vrone zou worden uitgeplaatst naar een nieuwe accommodatie, maar dat uiteindelijk niet is gebeurd. Volgens de indiener heeft enkel
Heerhugowaard een financieel voordeel van de fusie. De indiener roept de gemeente Langedijk op om met Alkmaar te spreken over Sint
Pancras en Koedijk en de wil van de inwoners te respecteren.
Reactie: Wij waarderen dat u uw zienswijze geeft over de voorgenomen herindeling. Wij begrijpen heel goed dat u betrokken bent bij Sint
Pancras, en de wijze waarop het dorp in de toekomst goed kan worden bestuurd en bediend. Vanuit diezelfde betrokkenheid met goed
bestuur en goede dienstverlening voor alle kernen is het herindelingsontwerp van de nieuwe gemeente vormgegeven. Hieronder gaan wij
in op de aandachtspunten die u daarbij heeft.
De voorgenomen herindeling is de uitkomst van een democratisch proces. Zowel de ambtelijke als de bestuurlijke fusie zijn meerdere
malen in inwonerssessies en in commissies en de gemeenteraad zelf aan de orde geweest. Alle inwoners, ondernemers, verenigingen
en organisaties zijn op diverse manieren bij het opstellen van het herindelingsontwerp betrokken geweest. Vanaf het moment dat de
gemeente Langedijk zich begon te oriënteren op haar bestuurlijke toekomst (in 2012), hebben inwoners in diverse trajecten op verschillende manieren inbreng kunnen leveren. De gemeente Langedijk is zich, na onderzoek naar haar bestuurlijke toekomst, gaan oriënteren op
een mogelijke (ambtelijke of bestuurlijke) fusiepartner. Er is gesproken met zowel de gemeente Alkmaar als de gemeente Schagen, maar
beiden gaven aan geen interesse te hebben in een fusie met Langedijk. Heerhugowaard had dat wel.
Een fusie met de gemeente Alkmaar is niet de wens van de gemeenteraad van Langedijk noch van Heerhugowaard en is in dit hele
traject niet als alternatief aan de orde geweest. Een uitzonderingspositie van Sint Pancras en Koedijk waarbij zij zouden overgaan naar
Alkmaar geeft de nadelen die in het herindelingsontwerp worden geschetst. In het herindelingsontwerp worden argumenten gegeven om
toch tot een ongedeelde herindeling over te gaan: sterke kernen met eigen karakter blijven gewaarborgd, het is nodig voor een robuuste
nieuwe gemeente, de bestuurskracht komt op orde, een splitsing heeft gevolgen voor de betaalbaarheid van de nieuwe gemeente, er
zouden anders een reorganisatie en sociaal plan noodzakelijk zijn, er zouden minder middelen voor de overgang beschikbaar komen, en
het zou leiden tot een vertraging van het herindelingsproces en mogelijk zelfs tot afstel van de herindeling.
In het herindelingsontwerp worden de achtergronden en doelstellingen van de fusie weergegeven: de fusie verhoogt de kwaliteit,
verlaagt de kwetsbaarheid en zorgt voor een sterke positie in de regio. Dit komt het realiseren van publieke waarde voor de inwoners
ten goede. Het draagvlak, zowel regionaal als voor wat betreft het maatschappelijk draagvlak in de gemeente zelf, zien wij breder dan
alleen onder de inwoners van de individuele dorpskernen zoals Sint Pancras en Koedijk. De gemeenteraden hebben een bredere afweging gemaakt waarbij het draagvlak onder alle inwoners van het huidige Langedijk en Heerhugowaard (en van overige stakeholders zoals
ondernemers, maatschappelijk middenveld en omliggende gemeenten) is gewogen om te komen tot een nieuwe, krachtige gemeente.
Juist deze krachtige gemeente kan, beter dan nu, bijdragen aan een goede dienstverlening op maat voor de inwoners van Sint Pancras.
Daarbij hebben de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard ook aan Alkmaar voorgesteld om hierin intensief samen te werken, waarbij
het belang van de inwoners voorop staat en niet welke gemeente dat organiseert.
Conclusie: Deze zienswijze geeft aanleiding om het beoogde kernenbeleid (waar de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard al mee zijn
begonnen) in het herindelingsontwerp verder te verduidelijken.

VOLGNUMMER: 62
Indiener: Inwoners Sint Pancras, 10 december 2019
Samenvatting: Indieners geven een aantal vragen en bedenkingen mee op de thema’s Draagvlak, Handhaving, Meerderheid, Maatschappelijk draagvlak, Bestuurskracht, Financiële huishouding, Interne samenhang, Betrokkenheid inwoners en gemeenschappen. Deze vragen
en bedenkingen zijn identiek aan die in de reactienota van de Dorpsraad (zie bijlage) worden aangehaald.
Reactie: Omwille van de omvang van de vragen en de reactie daarop verwijzen wij hier kortheidshalve naar de reactie op het document
van de Dorpsraad.
Conclusie: Sinds het uitkomen van het herindelingsontwerp is het beoogde kernenbeleid van de nieuwe gemeente verder ontwikkeld.
Om het eigen karakter van Sint Pancras te respecteren is dat van groot belang. Bovendien willen de huidige gemeenten Langedijk en
Heerhugowaard, en straks de nieuwe gemeente, in samenwerking met de gemeente Alkmaar een Thorbecke-experiment ontwikkelen
om samen met de inwoners opgaven van het dorp te realiseren. De gemeenten Langedijk en Heerhugowaard zijn hier al mee begonnen.
Deze ontwikkelingen en voornemens staan in een aanvulling in het herindelingsontwerp.

90

HERINDELINGSADVIES DIJK EN WAARD

VOLGNUMMER: 63
Indiener: Inwoner Sint Pancras, 10 december 2019
Samenvatting: De indiener is tegen een fusie met Heerhugowaard en ziet een fusie met Alkmaar meer zitten, vanwege haar oriëntatie
op Alkmaar (vrienden, clubs, winkels, de bibliotheek, het station en het zwembad). Ook is er geen busverbinding van Sint Pancras naar
Heerhugowaard en andere delen van Langedijk. De indiener voelt zich meer vertrouwd met Alkmaar.
Reactie: Wij waarderen dat u uw zienswijze geeft over de voorgenomen herindeling. Wij begrijpen heel goed dat u betrokken bent bij Sint
Pancras, en de wijze waarop het dorp in de toekomst goed kan worden bestuurd en bediend. Vanuit diezelfde betrokkenheid met goed
bestuur en goede dienstverlening voor alle kernen is het herindelingsontwerp van de nieuwe gemeente vormgegeven. Hieronder gaan wij
in op de aandachtspunten die u daarbij heeft.
De herindeling betekent niet dat u zich als inwoners van Sint Pancras anders zou moeten verhouden tot Alkmaar; u kunt daar nog steeds
winkelen, werken, naar school gaan en gebruik maken van andere voorzieningen. Dat kan nu ook en Sint Pancras is nu ook onderdeel
van een andere gemeente. Een fusie met de gemeente Alkmaar is niet de wens van de gemeenteraad van Langedijk noch van Heerhugowaard en is in dit hele traject niet als alternatief aan de orde geweest. Er zijn geen maatschappelijke problemen die beter of alleen
kunnen worden opgelost als Sint Pancras bij Alkmaar wordt gevoegd.
Een uitzonderingspositie van Sint Pancras waarbij zij zouden overgaan naar Alkmaar geeft de nadelen die in het herindelingsontwerp
worden geschetst. In het herindelingsontwerp worden argumenten gegeven om toch tot een ongedeelde herindeling over te gaan: sterke
kernen met eigen karakter blijven gewaarborgd, het is nodig voor een robuuste nieuwe gemeente, de bestuurskracht komt op orde, een
splitsing heeft gevolgen voor de betaalbaarheid van de nieuwe gemeente, er zouden anders een reorganisatie en sociaal plan noodzakelijk
zijn, er zouden minder middelen voor de overgang beschikbaar komen, en het zou leiden tot een vertraging van het herindelingsproces en
mogelijk zelfs tot afstel van de herindeling.
Uit het draagvlakonderzoek hebben we goed begrepen dat inwoners van Sint Pancras en Koedijk zich zorgen maken over een eventueel
verlies van de unieke identiteit van de kernen en bestaande voorzieningen. Tegen deze achtergrond is het kernenbeleid als belangrijk
onderdeel van de nieuwe gemeente benoemd en is daar ook al een begin mee gemaakt. Daarbij hebben de gemeenten Langedijk en
Heerhugowaard ook aan Alkmaar voorgesteld om hierin intensief samen te werken, waarbij het belang van de inwoners voorop staat en
niet welke gemeente dat organiseert.
Conclusie: Deze zienswijze geeft aanleiding om het beoogde kernenbeleid (waar de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard al mee zijn
begonnen) in het herindelingsontwerp verder te verduidelijken.

VOLGNUMMER: 64
Indiener: Inwoners Sint Pancras, 10 december 2019
Samenvatting: De indieners zijn tegen de fusie met Heerhugowaard omdat zij geen binding met Langedijk en Heerhugowaard ervaren.
Zij wijzen op de verschillende voorzieningen (verenigingen, onderwijs en onderhoud van groen) die in Alkmaar goed geregeld zijn en waar
zij gebruik van maken. De indieners zijn derhalve voor een fusie van Sint Pancras en Alkmaar.
Reactie: Wij waarderen dat u uw zienswijze geeft over de voorgenomen herindeling. Wij begrijpen heel goed dat u betrokken bent bij Sint
Pancras, en de wijze waarop het dorp in de toekomst goed kan worden bestuurd en bediend. Vanuit diezelfde betrokkenheid met goed
bestuur en goede dienstverlening voor alle kernen is het herindelingsontwerp van de nieuwe gemeente vormgegeven. Hieronder gaan wij
in op de aandachtspunten die u daarbij heeft.
De herindeling betekent niet dat u zich als inwoners van Sint Pancras anders zou moeten verhouden tot Alkmaar; u kunt daar nog steeds
winkelen, werken, naar school gaan en gebruik maken van andere voorzieningen. Dat kan nu ook en Sint Pancras is nu ook onderdeel van
een andere gemeente.
Een fusie met de gemeente Alkmaar is niet de wens van de gemeenteraad van Langedijk noch van Heerhugowaard en is in dit hele
traject niet als alternatief aan de orde geweest. Er zijn geen maatschappelijke problemen die beter of alleen kunnen worden opgelost als
Sint Pancras bij Alkmaar wordt gevoegd.
Een uitzonderingspositie van Sint Pancras en Koedijk waarbij zij zouden overgaan naar Alkmaar geeft de nadelen die in het herindelingsontwerp worden geschetst. In het herindelingsontwerp worden argumenten gegeven om toch tot een ongedeelde herindeling over te
gaan: sterke kernen met eigen karakter blijven gewaarborgd, het is nodig voor een robuuste nieuwe gemeente, de bestuurskracht komt
op orde, een splitsing heeft gevolgen voor de betaalbaarheid van de nieuwe gemeente, er zouden anders een reorganisatie en sociaal
plan noodzakelijk zijn, er zouden minder middelen voor de overgang beschikbaar komen, en het zou leiden tot een vertraging van het
herindelingsproces en mogelijk zelfs tot afstel van de herindeling.
Uit het draagvlakonderzoek hebben we goed begrepen dat inwoners van Sint Pancras en Koedijk zich zorgen maken over een eventueel
verlies van de unieke identiteit van de kernen en bestaande voorzieningen. Tegen deze achtergrond is het kernenbeleid als belangrijk
onderdeel van de nieuwe gemeente benoemd en is daar ook al een begin mee gemaakt. Daarbij hebben de gemeenten Langedijk en
Heerhugowaard ook aan Alkmaar voorgesteld om hierin intensief samen te werken, waarbij het belang van de inwoners voorop staat en
niet welke gemeente dat organiseert.
Conclusie: Deze zienswijze geeft aanleiding om het beoogde kernenbeleid (waar de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard al mee zijn
begonnen) in het herindelingsontwerp verder te verduidelijken.
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VOLGNUMMER: 65
Indiener: Inwoner Sint Pancras, 10 december 2019
Samenvatting: Indiener wijst de fusie tussen Heerhugowaard en Langedijk af en geeft de voorkeur aan een fusie tussen Alkmaar, Langedijk en Heerhugowaard. Verder uit de indiener zorgen over het gebrek aan burgerparticipatie en dat de gemeente Langedijk onbetrouwbaar overkomt.
Reactie: Wij waarderen dat u uw zienswijze geeft over de voorgenomen herindeling. Wij begrijpen heel goed dat u betrokken bent bij Sint
Pancras, en de wijze waarop het dorp in de toekomst goed kan worden bestuurd en bediend. Vanuit diezelfde betrokkenheid met goed
bestuur en goede dienstverlening voor alle kernen is het herindelingsontwerp van de nieuwe gemeente vormgegeven. Hieronder gaan wij
in op de aandachtspunten die u daarbij heeft. Het hele traject tot de fusie is begonnen met een toekomstoriëntatie van de gemeente Langedijk, waaruit bleek dat de gemeente onvoldoende bestuurskracht had om aan de ambities en opgaven voor de toekomst te voldoen. Uit
de geschetste alternatieven koos de gemeenteraad ervoor om een ambtelijke fusie aan te gaan. Uit de rondgang langs buurgemeenten
bleek dat Heerhugowaard hiervoor de meest gerede kandidaat was. Het haalbaarheidsonderzoek naar deze ambtelijke fusie toonde aan
dat de fusie haalbaar was: de gemeenten vertonen veel beleidsmatige overeenkomsten, werkten al op veel terreinen samen en deelden
een visie op de (totstandkoming van) de nieuwe organisatie. Het haalbaarheidsonderzoek en het later verschenen bedrijfsplan tonen al
veel feitelijke argumenten voor een ambtelijke fusie. Tijdens de uitwerking van dit bedrijfsplan hebben de gemeenteraden gevraagd om
een vergelijking te maken met de situatie van een bestuurlijke fusie. Uit deze vergelijking trokken de gemeenteraden de conclusie dat
een bestuurlijke fusie te verkiezen is boven een ambtelijke.
Het herindelingsontwerp is het resultaat van een proces waarbij inwoners, ondernemers, maatschappelijk middenveld en medeoverheden zijn geïnformeerd en waarbij zij op veel verschillende manieren inbreng konden leveren en hebben geleverd. Naar aanleiding van de
inwonersbijeenkomsten in Sint Pancras en Koedijk is ook besloten tot een draagvlakonderzoek, uitgevoerd door enquêtebureau I&O
Research. Uiteindelijk is ervoor gekozen om een bredere afweging te maken waarbij het draagvlak onder alle inwoners van het huidige
Langedijk en Heerhugowaard is gewogen om te komen tot een nieuwe, krachtige gemeente. Juist deze krachtige gemeente kan, beter
dan nu, bijdragen aan een goede dienstverlening op maat voor de inwoners van Sint Pancras.
Uit deze en andere zienswijzen blijkt dat de inwoners van Sint Pancras zich zorgen maken of het karakter van hun dorp (en het buitengebied) zal blijven en of de voorzieningen behouden blijven. In het herindelingsontwerp wordt gesproken over het kernenbeleid. Dit
kernenbeleid is sinds het uitkomen van het herindelingsontwerp verder uitgewerkt. Het kernenbeleid wordt in partnerschap vormgegeven
door gemeente, bewoners en maatschappelijke partijen. Daarbij hebben de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard ook aan Alkmaar
voorgesteld om hierin intensief samen te werken, waarbij het belang van de inwoners voorop staat en niet welke gemeente dat organiseert.. Samen met inwoners van Sint Pancras en Koedijk wordt het nu nog verder doorontwikkeld. De uitgangspunten van het kernenbeleid zijn onder andere maatwerk, agenderingsrecht van inwoners, coproductie en grenzeloos besturen waarbij inwoners geen last dienen
te hebben van gemeentegrenzen.
Conclusie: Deze zienswijze geeft aanleiding om het beoogde kernenbeleid (waar de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard al mee zijn
begonnen) in het herindelingsontwerp verder te verduidelijken.
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VOLGNUMMER: 66
Indiener: Inwoner Sint Pancras, 10 december 2019
Samenvatting: De indiener geeft de voorkeur aan een fusie tussen de gemeenten Langedijk en Alkmaar. Indiener geeft aan dat het
gemeentebestuur en ambtenaren over Sint Pancras beslissen “met zogenaamd inspraak van de burger”. Er is volgens de indiener echter
geen sprake van enige vorm van burgerparticipatie, laat staan zinvol overleg met het Dorpsplatform en/of de Dorpsraad. De indiener heeft
persoonlijk ondervonden dat de gemeente afspraken niet nakomt (klachten worden niet netjes afgehandeld en/of teruggekoppeld). Indiener heeft geen vertrouwen meer in de gemeente.
Indiener doet boodschappen meestal in Alkmaar en is lid van de Alkmaarse bibliotheek. Ruim 90% van de inwoners van Sint Pancras was
voor het behoud van de bibliotheek op de Vinkenlaan [in Sint Pancras red], maar de bibliotheek is toch gesloten.
Reactie: Wij waarderen dat u uw zienswijze geeft over de voorgenomen herindeling. Wij begrijpen heel goed dat u betrokken bent bij Sint
Pancras, en de wijze waarop het dorp in de toekomst goed kan worden bestuurd en bediend. Vanuit diezelfde betrokkenheid met goed
bestuur en goede dienstverlening voor alle kernen is het herindelingsontwerp van de nieuwe gemeente vormgegeven. Hieronder gaan wij
in op de aandachtspunten die u daarbij heeft.
De voorgenomen herindeling is de uitkomst van een democratisch proces. Zowel de ambtelijke als de bestuurlijke fusie zijn meerdere
malen in inwonerssessies en in commissies en de gemeenteraad zelf aan de orde geweest. Alle inwoners, ondernemers, verenigingen
en organisaties zijn op diverse manieren bij het opstellen van het herindelingsontwerp betrokken geweest. Vanaf het moment dat de gemeente Langedijk zich begon te oriënteren op haar bestuurlijke toekomst (in 2012), hebben inwoners in diverse trajecten op verschillende
manieren inbreng kunnen leveren. In het herindelingsontwerp worden de achtergronden en doelstellingen van de fusie weergegeven: de
fusie verhoogt de kwaliteit, verlaagt de kwetsbaarheid en zorgt voor een sterke positie in de regio. Dit komt het realiseren van publieke
waarde voor de inwoners ten goede. Het draagvlak, zowel regionaal als voor wat betreft het maatschappelijk draagvlak in de gemeente zelf, zien wij breder dan alleen onder de inwoners van de individuele dorpskernen zoals Sint Pancras en Koedijk. De gemeenteraden
hebben een bredere afweging gemaakt waarbij het draagvlak onder alle inwoners van het huidige Langedijk en Heerhugowaard (en van
overige stakeholders zoals ondernemers, maatschappelijk middenveld en omliggende gemeenten) is gewogen om te komen tot een
nieuwe, krachtige gemeente. Juist deze krachtige gemeente kan, beter dan nu, bijdragen aan een goede dienstverlening op maat voor de
inwoners van Sint Pancras.
Een fusie met de gemeente Alkmaar is niet de wens van de gemeenteraad van Langedijk noch van Heerhugowaard en is in dit hele
traject niet als alternatief aan de orde geweest. Een uitzonderingspositie van Sint Pancras en Koedijk waarbij zij zouden overgaan naar
Alkmaar geeft de nadelen die in het herindelingsontwerp worden geschetst. In het herindelingsontwerp worden argumenten gegeven om
toch tot een ongedeelde herindeling over te gaan: sterke kernen met eigen karakter blijven gewaarborgd, het is nodig voor een robuuste
nieuwe gemeente, de bestuurskracht komt op orde, een splitsing heeft gevolgen voor de betaalbaarheid van de nieuwe gemeente, er
zouden anders een reorganisatie en sociaal plan noodzakelijk zijn, er zouden minder middelen voor de overgang beschikbaar komen, en
het zou leiden tot een vertraging van het herindelingsproces en mogelijk zelfs tot afstel van de herindeling.
Uit deze en andere zienswijzen blijkt dat de inwoners van Sint Pancras zich zorgen maken of het karakter van hun dorp (en het buitengebied) zal blijven en of de voorzieningen behouden blijven. In het herindelingsontwerp wordt gesproken over het kernenbeleid. Dit
kernenbeleid is sinds het uitkomen van het herindelingsontwerp verder uitgewerkt. Het kernenbeleid wordt in partnerschap vormgegeven
door gemeente, bewoners en maatschappelijke partijen. De uitgangspunten van het kernenbeleid zijn onder andere maatwerk, agenderingsrecht van inwoners, coproductie en grenzeloos besturen waarbij inwoners geen last dienen te hebben van gemeentegrenzen. De
afgelopen periode zijn er zowel ambtelijk als bestuurlijk meerdere gesprekken gevoerd met inwoners van Sint Pancras (en overigens ook
Koedijk), waaronder met vertegenwoordigers van het voormalige dorpsplatform en de Dorpsraad. Deze (veelal) constructieve gesprekken
gingen o.a. over kernenbeleid in de breedste zin van het woord. Voor beide dorpen is ook een ‘ontwerpsessie kernenbeleid’ georganiseerd. In de ontwerpsessie in Sint Pancras is door de aanwezigen in gezamenlijkheid besloten om de gesprekken over ‘kernenbeleid’ in
het nieuwe jaar voort te zetten, te intensiveren en te verbreden. Hierin wordt op zoek gegaan naar elementen om de samenwerking te
verbeteren en te versterken. Daarbij staat het belang van de betrokken inwoners voorop. De colleges van de gemeenten Langedijk en
Heerhugowaard hebben aan Alkmaar voorgesteld om voor Sint Pancras een Thorbecke-experiment te ontwikkelen waarbij de – nu nog
drie, later twee – gemeenten samen zorgen voor de maximale publieke waarde voor de inwoners. Daarmee komt centraal te staan wat
voor de inwoners belangrijk is om te realiseren, in plaats van welke gemeentelijke organisatie dat doet.
De herindeling betekent niet dat u zich als inwoners van Sint Pancras anders zou moeten verhouden tot Alkmaar; u kunt daar nog steeds
winkelen, werken, naar school gaan en gebruik maken van andere voorzieningen. Dat kan nu ook, en Sint Pancras is nu ook onderdeel van
een andere gemeente.
Conclusie: Deze zienswijze geeft aanleiding om het beoogde kernenbeleid (waar de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard al mee zijn
begonnen) in het herindelingsontwerp verder te verduidelijken.
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VOLGNUMMER: 67
Indiener: Inwoner Sint Pancras, 10 december 2019
Samenvatting: De indiener geeft de voorkeur aan fusie van Sint Pancras met Alkmaar in plaats van Heerhugowaard. De belangrijkste
reden hiervoor is dat schrijver van mening is dat Alkmaar meer oplossingen kan bieden voor de woningopgave in Sint Pancras dan Heerhugowaard.
Reactie: Wij waarderen dat u uw zienswijze geeft over de voorgenomen herindeling. Wij begrijpen goed dat u betrokken bent bij Sint
Pancras, en de wijze waarop het dorp in de toekomst goed kan worden bestuurd en bediend. Vanuit diezelfde betrokkenheid met goed
bestuur en goede dienstverlening voor alle kernen is het herindelingsontwerp van de nieuwe gemeente vormgegeven. Hieronder gaan wij
in op de aandachtspunten die u daarbij heeft
Een fusie met de gemeente Alkmaar is niet de wens van de gemeenteraad van Langedijk noch van Heerhugowaard en is in dit hele
traject niet als alternatief aan de orde geweest. Een uitzonderingspositie van Sint Pancras waarbij zij zou overgaan naar Alkmaar geeft
de nadelen die in het herindelingsontwerp worden geschetst. In het herindelingsontwerp worden argumenten gegeven om toch tot een
ongedeelde herindeling over te gaan: sterke kernen met eigen karakter blijven gewaarborgd, het is nodig voor een robuuste nieuwe
gemeente, de bestuurskracht komt op orde, een splitsing heeft gevolgen voor de betaalbaarheid van de nieuwe gemeente, er zouden
anders een reorganisatie en sociaal plan noodzakelijk zijn, er zouden minder middelen voor de overgang beschikbaar komen, en het zou
leiden tot een vertraging van het herindelingsproces en mogelijk zelfs tot afstel van de herindeling.
Er zijn geen maatschappelijke problemen die beter of alleen kunnen worden opgelost als Sint Pancras bij Alkmaar wordt gevoegd. Dat
geldt ook voor de woonopgave.
Uit het draagvlakonderzoek hebben we goed begrepen dat inwoners van Sint Pancras en Koedijk zich zorgen maken over een eventueel
verlies van de unieke identiteit van de kernen en bestaande voorzieningen. Tegen deze achtergrond is het kernenbeleid als belangrijk
onderdeel van de nieuwe gemeente benoemd en is daar ook al een begin mee gemaakt. Daarbij hebben de gemeenten Langedijk en
Heerhugowaard ook aan Alkmaar voorgesteld om hierin intensief samen te werken, waarbij het belang van de inwoners voorop staat en
niet welke gemeente dat organiseert.
Conclusie: Deze zienswijze geeft aanleiding om het beoogde kernenbeleid (waar de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard al mee zijn
begonnen) in het herindelingsontwerp verder te verduidelijken.

VOLGNUMMER: 68
Indiener: Inwoners Sint Pancras, 10 december 2019
Samenvatting: Indieners geven aan dat zij willen dat Sint Pancras en Koedijk fuseren met Alkmaar. Zij uiten kritiek op het participatieproces rondom (de aanloop naar de herindeling) en geven aan dat zij als zij gebruik maken van de voorzieningen in Alkmaar, zij daar ook
invloed op willen hebben. Ten slotte noemen de indiener nog een aantal feitelijke punten waarbij Heerhugowaard geen waarde bleek te
hechten aan mening of beleving bij inwoners van het naastgelegen Sint Pancras.
Reactie: Wij waarderen dat u uw zienswijze geeft over de voorgenomen herindeling. Wij begrijpen heel goed dat u betrokken bent bij Sint
Pancras, en de wijze waarop het dorp in de toekomst goed kan worden bestuurd en bediend. Vanuit diezelfde betrokkenheid met goed
bestuur en goede dienstverlening voor alle kernen is het herindelingsontwerp van de nieuwe gemeente vormgegeven. Hieronder gaan wij
in op de aandachtspunten die u daarbij heeft.
Het herindelingsontwerp is het resultaat van een proces waarbij inwoners, ondernemers, maatschappelijk middenveld en medeoverheden zijn geïnformeerd en waarbij zij op veel verschillende manieren inbreng konden leveren en hebben geleverd. Naar aanleiding van de
inwonersbijeenkomsten in Sint Pancras en Koedijk is ook besloten tot een draagvlakonderzoek, uitgevoerd door enquêtebureau I&O
Research. Uiteindelijk is ervoor gekozen om een bredere afweging te maken waarbij het draagvlak onder alle inwoners van het huidige
Langedijk en Heerhugowaard is gewogen om te komen tot een nieuwe, krachtige gemeente. Juist deze krachtige gemeente kan, beter
dan nu, bijdragen aan een goede dienstverlening op maat voor de inwoners van Sint Pancras.
De herindeling betekent niet dat u zich als inwoners van Sint Pancras anders zou moeten verhouden tot Alkmaar; u kunt daar nog steeds
winkelen, werken, naar school gaan en gebruik maken van andere voorzieningen. Dat kan nu ook en Sint Pancras is nu ook onderdeel
van een andere gemeente. Een fusie met de gemeente Alkmaar is niet de wens van de gemeenteraad van Langedijk noch van Heerhugowaard en is in dit hele traject niet als alternatief aan de orde geweest. Er zijn geen maatschappelijke problemen die beter of alleen
kunnen worden opgelost als Sint Pancras bij Alkmaar wordt gevoegd.
Uit deze en andere zienswijzen blijkt dat de inwoners van Sint Pancras zich zorgen maken of het karakter van hun dorp (en het buitengebied) zal blijven en of de voorzieningen behouden blijven. In het herindelingsontwerp wordt gesproken over het kernenbeleid. Dit kernenbeleid is sinds het uitkomen van het herindelingsontwerp verder uitgewerkt. Het kernenbeleid wordt in partnerschap vormgegeven door
gemeente, bewoners en maatschappelijke partijen. De colleges van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard hebben aan Alkmaar
voorgesteld om voor Sint Pancras een Thorbecke-experiment te ontwikkelen waarbij de – nu nog drie, later twee – gemeenten samen
zorgen voor de maximale publieke waarde voor de inwoners. Daarmee komt centraal te staan wat voor de inwoners belangrijk is om te
realiseren, in plaats van welke gemeentelijke organisatie dat doet. In een lokaal overleg met inwoners en bestuur kan worden geïdentificeerd wat moet worden opgepakt, waarbij per onderwerp kan verschillen vanuit welke gemeente dat wordt geregeld. Zo hebben de
inwoners van Sint Pancras invloed op de voorzieningen die vanuit beide gemeenten (de nieuwe gemeente en Alkmaar) worden geleverd
en hebben zij het democratische recht om mee te praten (en te stemmen) in de nieuwe gemeente.
Conclusie: Deze zienswijze geeft aanleiding om het beoogde kernenbeleid (waar de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard al mee zijn
begonnen) in het herindelingsontwerp verder te verduidelijken.
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VOLGNUMMER: 69
Indiener: Inwoner Sint Pancras, ingekomen 11 december 2019
Samenvatting: Indiener schetst de geschiedenis van de eerdere herindelingen van 1972 en 1990. Hij geeft aan dat in het proces om te
komen tot een herindelingsontwerp een onvoldoende duidelijke aanpak vanuit de gemeente Langedijk was. Schrijver ziet dat er een enorme weerstand tegen de gang van zaken ontstond. De Dorpsraad van Sint Pancras heeft zelf een enquête gehouden waarvan de uitkomst
was dat 54,7% van de benaderde inwoners (alle inwoners van 18 jaar en ouder) vóór aansluiting is bij Alkmaar. Indiener wijst verder op
ervaringen rond het onderhoud van wegen en openbaar groen, niet-doorgegane bouwprojecten en andere voor indiener teleurstellende
ervaringen. De voorkeur van de indiener gaat uit naar een grenscorrectie met Alkmaar, mede gezien goede ervaringen met Alkmaar in het
verleden. Omdat de toekomst onzeker blijft zegt indiener op het ‘buikgevoel’ af te gaan dat Alkmaar de beste keuze is. In het aangekondigde kernenbeleid gelooft schrijver niet, gezien zijn ervaringen in het dorpsplatform.
Reactie: Wij waarderen dat u uw zienswijze geeft over de voorgenomen herindeling. Wij begrijpen heel goed dat u betrokken bent bij Sint
Pancras, en de wijze waarop het dorp in de toekomst goed kan worden bestuurd en bediend. Vanuit diezelfde betrokkenheid met goed
bestuur en goede dienstverlening voor alle kernen is het herindelingsontwerp van de nieuwe gemeente vormgegeven. Hieronder gaan wij
in op de aandachtspunten die u daarbij heeft.
Het hele traject tot de fusie is begonnen met een toekomstoriëntatie van de gemeente Langedijk, waaruit bleek dat de gemeente
onvoldoende bestuurskracht had om aan de ambities en opgaven voor de toekomst te voldoen. Uit de geschetste alternatieven koos de
gemeenteraad ervoor om een ambtelijke fusie aan te gaan. Uit de rondgang langs buurgemeenten bleek dat Heerhugowaard hiervoor de
meest gerede kandidaat was. Het haalbaarheidsonderzoek naar deze ambtelijke fusie toonde aan dat de fusie haalbaar was: de gemeenten vertonen veel beleidsmatige overeenkomsten, werkten al op veel terreinen samen en deelden een visie op de (totstandkoming van)
de nieuwe organisatie. Het haalbaarheidsonderzoek en het later verschenen bedrijfsplan tonen al veel feitelijke argumenten voor een
ambtelijke fusie. Tijdens de uitwerking van dit bedrijfsplan hebben de gemeenteraden gevraagd om een vergelijking te maken met de
situatie van een bestuurlijke fusie. Uit deze (openbare) vergelijking trokken de gemeenteraden de conclusie dat een bestuurlijke fusie te
verkiezen is boven een ambtelijke. In het herindelingsontwerp worden de achtergronden en doelstellingen van de fusie weergegeven: de
fusie verhoogt de kwaliteit, verlaagt de kwetsbaarheid en zorgt voor een sterke positie in de regio.
De herindeling betekent niet dat u zich als inwoners van Sint Pancras anders zou moeten verhouden tot Alkmaar; u kunt daar nog steeds
winkelen, werken, naar school gaan en gebruik maken van andere voorzieningen. Dat kan nu ook en Sint Pancras is nu ook onderdeel van
een andere gemeente.
Een fusie met de gemeente Alkmaar is niet de wens van de gemeenteraad van Langedijk noch van Heerhugowaard en is in dit hele
traject niet als alternatief aan de orde geweest. Er zijn geen maatschappelijke problemen die beter of alleen kunnen worden opgelost als
Sint Pancras bij Alkmaar wordt gevoegd.
Een uitzonderingspositie van Sint Pancras en Koedijk waarbij zij zouden overgaan naar Alkmaar geeft de nadelen die in het herindelingsontwerp worden geschetst. In het herindelingsontwerp worden argumenten gegeven om toch tot een ongedeelde herindeling over te
gaan: sterke kernen met eigen karakter blijven gewaarborgd, het is nodig voor een robuuste nieuwe gemeente, de bestuurskracht komt
op orde, een splitsing heeft gevolgen voor de betaalbaarheid van de nieuwe gemeente, er zouden anders een reorganisatie en sociaal
plan noodzakelijk zijn, er zouden minder middelen voor de overgang beschikbaar komen, en het zou leiden tot een vertraging van het
herindelingsproces en mogelijk zelfs tot afstel van de herindeling.
De procedure van een grenscorrectie kan pas plaatsvinden nadat de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard zijn samengegaan. Immers,
Sint Pancras vormt met zijn inwoneraantal van 6.050 meer dan tien procent van de huidige gemeente Langedijk. De gemeenteraad van de
nieuwe gemeente en de gemeenteraad van Alkmaar moeten hiertoe dan een proces in werking zetten. Wanneer de procedure van een
grenscorrectie meteen start na de totstandkoming van de nieuwe gemeente, treedt de correctie op zijn vroegst in werking per 1 januari
2023. Dan zijn de 6.050 inwoners van Sint Pancras, wanneer de grenscorrectie zoals hier bedoeld plaatsvindt vlak na de herindeling, dan
3,5 jaar niet vertegenwoordigd in een gemeenteraad.
Uit het draagvlakonderzoek hebben we goed begrepen dat inwoners van Sint Pancras en Koedijk zich zorgen maken over een eventueel
verlies van de unieke identiteit van de kernen en bestaande voorzieningen. Tegen deze achtergrond is het kernenbeleid als belangrijk onderdeel van de nieuwe gemeente benoemd en is daar ook al een begin mee gemaakt. Samen met inwoners van Sint Pancras en Koedijk
wordt het nu nog verder doorontwikkeld. Daarbij hebben de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard ook aan Alkmaar voorgesteld om
hierin intensief samen te werken, waarbij het belang van de inwoners voorop staat en niet welke gemeente dat organiseert.
Het kernenbeleid wordt in partnerschap vormgegeven door gemeente, bewoners en maatschappelijke partijen. De uitgangspunten van
het kernenbeleid zijn onder andere maatwerk, agenderingsrecht van inwoners, coproductie en grenzeloos besturen waarbij inwoners
geen last dienen te hebben van gemeentegrenzen. De afgelopen periode zijn er zowel ambtelijk als bestuurlijk meerdere gesprekken
gevoerd met inwoners van Sint Pancras (en overigens ook Koedijk), waaronder met vertegenwoordigers van het voormalige dorpsplatform
en de Dorpsraad. Voor beide dorpen is ook een ‘ontwerpsessie kernenbeleid’ georganiseerd. In de ontwerpsessie in Sint Pancras is door
de aanwezigen in gezamenlijkheid besloten om de gesprekken over ‘kernenbeleid’ in het nieuwe jaar voort te zetten, te intensiveren en te
verbreden.
Conclusie: Deze zienswijze geeft aanleiding om het beoogde kernenbeleid (waar de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard al mee zijn
begonnen) in het herindelingsontwerp verder te verduidelijken.
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VOLGNUMMER: 73
Indiener: Inwoner Sint Pancras, 12 december 2019
Samenvatting: Indiener is het niet eens met het besluit van de gemeenteraad van Langedijk om te fuseren met Heerhugowaard. Dit
omdat in Sint Pancras (en Koedijk) een overgrote meerderheid tegen de fusie is. Volgens indiener heeft meer dan 90% van de inwoners
van Sint Pancras duidelijk aangegeven bij Alkmaar te willen horen. De meest genoemde reden is dat er voor inwoners van Sint Pancras
nu al meer verbinding is met Alkmaar dan met de rest van Langedijk. Met de fusie wordt deze afstand letterlijk en figuurlijk nog groter
dan deze nu al is. Meer dan 60% van de inwoners van Sint Pancras heeft de petitie tegen de fusie met Heerhugowaard ondertekend. De
indiener stelt dat in de brochure over de herindeling wordt aangegeven dat de nieuwe gemeente centraal staat, waarbij het economische
belang voorop staat. Voor de indiener komt het economisch belang bij het doorrekenen niet duidelijk naar voren. Sterker nog, het zou
wel eens contraproductief kunnen zijn om deze keuze te maken. De indiener is van mening dat het gemeentebestuur niet luistert naar
wat de inwoners van Sint Pancras willen, waardoor de geloofwaardigheid van de politiek onder druk staat. Volgens de indiener is er een
referendum gehouden waarvan de uitslag een “verpletterend signaal” gaf, maar die de gemeenteraad tegenviel. De gemeenteraad en het
college hebben vervolgens “hun zin doorgedrukt”. Schrijver heeft zorgen over de bestuurlijke kwaliteit nu en in de toekomst. De indiener
hoopt dat de zienswijzen die worden ingediend een ander inzicht geven. Het zou van krachtig leiderschap getuigen om het besluit tot
herindeling met Heerhugowaard te herzien.
Reactie: Wij waarderen dat u uw zienswijze geeft over de voorgenomen herindeling. Wij begrijpen heel goed dat u betrokken bent bij Sint
Pancras, en de wijze waarop het dorp in de toekomst goed kan worden bestuurd en bediend. Vanuit diezelfde betrokkenheid met goed
bestuur en goede dienstverlening voor alle kernen is het herindelingsontwerp van de nieuwe gemeente vormgegeven. Hieronder gaan wij
in op de aandachtspunten die u daarbij heeft.
Het herindelingsontwerp is het resultaat van een proces waarbij inwoners, ondernemers, maatschappelijk middenveld en medeoverheden zijn geïnformeerd en waarbij zij op veel verschillende manieren inbreng konden leveren en hebben geleverd. Naar aanleiding van de
inwonersbijeenkomsten in Sint Pancras en Koedijk (en andere signalen, zoals de online petitie van de Dorpsraad, gesprekken en mails) is
ook besloten tot een draagvlakonderzoek, uitgevoerd door enquêtebureau I&O Research.
Uiteindelijk is ervoor gekozen om een bredere afweging te maken waarbij het draagvlak onder alle inwoners van het huidige Langedijk en
Heerhugowaard is gewogen om te komen tot een nieuwe, krachtige gemeente. Juist deze krachtige gemeente kan, beter dan nu, bijdragen aan een goede dienstverlening op maat voor de inwoners van Sint Pancras.
De herindeling betekent niet dat u zich als inwoners van Sint Pancras anders zou moeten verhouden tot Alkmaar; u kunt daar nog steeds
winkelen, werken, naar school gaan en gebruik maken van andere voorzieningen. Dat kan nu ook en Sint Pancras is nu ook onderdeel
van een andere gemeente. Een fusie met de gemeente Alkmaar is niet de wens van de gemeenteraad van Langedijk noch van Heerhugowaard en is in dit hele traject niet als alternatief aan de orde geweest. Er zijn geen maatschappelijke problemen die beter of alleen
kunnen worden opgelost als Sint Pancras bij Alkmaar wordt gevoegd.
Uit deze en andere zienswijzen blijkt dat de inwoners van Sint Pancras zich zorgen maken of het karakter van hun dorp (en het buitengebied) zal blijven en of de voorzieningen behouden blijven. In het herindelingsontwerp wordt gesproken over het kernenbeleid. Dit kernenbeleid is sinds het uitkomen van het herindelingsontwerp verder uitgewerkt. Het kernenbeleid wordt in partnerschap vormgegeven door
gemeente, bewoners en maatschappelijke partijen. De colleges van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard hebben aan Alkmaar
voorgesteld om voor Sint Pancras een Thorbecke-experiment te ontwikkelen waarbij de – nu nog drie, later twee – gemeenten samen
zorgen voor de maximale publieke waarde voor de inwoners. Daarmee komt centraal te staan wat voor de inwoners belangrijk is om te
realiseren, in plaats van welke gemeentelijke organisatie dat doet. In een lokaal overleg met inwoners en bestuur kan worden geïdentificeerd wat moet worden opgepakt, waarbij per onderwerp kan verschillen vanuit welke gemeente dat wordt geregeld. Zo hebben de
inwoners van Sint Pancras invloed op de voorzieningen die vanuit beide gemeenten (de nieuwe gemeente en Alkmaar) worden geleverd
en hebben zij het democratische recht om mee te praten (en te stemmen) in de nieuwe gemeente.
Conclusie: Deze zienswijze geeft aanleiding om het beoogde kernenbeleid (waar de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard al mee zijn
begonnen) in het herindelingsontwerp verder te verduidelijken.
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VOLGNUMMER: 74
Indiener: Inwoner Sint Pancras, 12 december 2019
Samenvatting: De indiener pleit voor een fusie van Sint Pancras met Alkmaar in plaats van Heerhugowaard. Schrijver bepleit dat de band
met Almaar voor het merendeel van Sint Pancras sterker is met Alkmaar. De goede voorzieningen van Alkmaar (winkelcentrum, telefoonnummer, school en gezondheidszorg) zijn hier een belangrijke factor bij. Hiernaast stelt de indiener dat niet naar de bevolking wordt
geluisterd en inwoners niet goed zijn geïnformeerd.
Reactie: Wij waarderen dat u uw zienswijze geeft over de voorgenomen herindeling. Wij begrijpen heel goed dat u betrokken bent bij Sint
Pancras, en de wijze waarop het dorp in de toekomst goed kan worden bestuurd en bediend. Vanuit diezelfde betrokkenheid met goed
bestuur en goede dienstverlening voor alle kernen is het herindelingsontwerp van de nieuwe gemeente vormgegeven. Hieronder gaan wij
in op de aandachtspunten die u daarbij heeft.
De herindeling betekent niet dat u zich als inwoners van Sint Pancras anders zou moeten verhouden tot Alkmaar; u kunt daar nog steeds
winkelen, werken, naar school gaan en gebruik maken van andere voorzieningen. Dat kan nu ook en Sint Pancras is nu ook onderdeel van
een andere gemeente.
Een fusie met de gemeente Alkmaar is niet de wens van de gemeenteraad van Langedijk noch van Heerhugowaard en is in dit hele
traject niet als alternatief aan de orde geweest. Er zijn geen maatschappelijke problemen die beter of alleen kunnen worden opgelost als
Sint Pancras bij Alkmaar wordt gevoegd. Een uitzonderingspositie van Sint Pancras en Koedijk waarbij zij zouden overgaan naar Alkmaar
geeft de nadelen die in het herindelingsontwerp worden geschetst. In het herindelingsontwerp worden argumenten gegeven om toch tot
een ongedeelde herindeling over te gaan: sterke kernen met eigen karakter blijven gewaarborgd, het is nodig voor een robuuste nieuwe
gemeente, de bestuurskracht komt op orde, een splitsing heeft gevolgen voor de betaalbaarheid van de nieuwe gemeente, er zouden
anders een reorganisatie en sociaal plan noodzakelijk zijn, er zouden minder middelen voor de overgang beschikbaar komen, en het zou
leiden tot een vertraging van het herindelingsproces en mogelijk zelfs tot afstel van de herindeling.
Het herindelingsontwerp is het resultaat van een proces waarbij inwoners, ondernemers, maatschappelijk middenveld en medeoverheden
zijn geïnformeerd en waarbij zij op veel verschillende manieren inbreng konden leveren en hebben geleverd. Naar aanleiding van de inwonersbijeenkomsten in Sint Pancras en Koedijk is ook besloten tot een draagvlakonderzoek, uitgevoerd door enquêtebureau I&O Research.
Uiteindelijk is ervoor gekozen om een bredere afweging te maken waarbij het draagvlak onder alle inwoners van het huidige Langedijk en
Heerhugowaard is gewogen om te komen tot een nieuwe, krachtige gemeente. Juist deze krachtige gemeente kan, beter dan nu, bijdragen aan een goede dienstverlening op maat voor de inwoners van Sint Pancras.
Hiernaast zijn inwoners op verschillende momenten via meerdere kanalen geïnformeerd over het proces en mogelijkheden hun mening
in te brengen, denk hierbij aan een inwonersmagazine dat huis-aan-huis is verspreid in Langedijk en Heerhugowaard; de gemeentelijke
informatiepagina’s in Stadsnieuws en Langedijk informeert; persberichten en social media.
Uit deze en andere zienswijzen blijkt dat de inwoners van Sint Pancras zich zorgen maken of het karakter van hun dorp (en het buitengebied) zal blijven en of de voorzieningen behouden blijven. In het herindelingsontwerp wordt gesproken over het kernenbeleid. Dit kernenbeleid is sinds het uitkomen van het herindelingsontwerp verder uitgewerkt. Het kernenbeleid wordt in partnerschap vormgegeven door
gemeente, bewoners en maatschappelijke partijen. Daarbij hebben de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard ook aan Alkmaar voorgesteld om hierin intensief samen te werken, waarbij het belang van de inwoners voorop staat en niet welke gemeente dat organiseert.
Conclusie: Deze zienswijze geeft aanleiding om het beoogde kernenbeleid (waar de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard al mee zijn
begonnen) in het herindelingsontwerp verder te verduidelijken.
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VOLGNUMMER: 75
Indiener: Inwoner Sint Pancras, gedateerd 11 november 2019 (door foutieve adressering pas op 6 januari binnengekomen en geregistreerd).
Samenvatting: Indiener geeft aan dat deze weinig vertrouwen meer heeft in inspraak, door ervaringen rond de vernieuwde Bovenweg
in 2014; er werden toen avonden gehouden in De Geist waar niets mee werd gedaan. Schrijver stelt dat Sint Pancras het trappeleind
van Langedijk is en dat straks ook in de nieuwe gemeente met Heerhugowaard zal worden. Daarom is de indiener voor een fusie met
Alkmaar.
Reactie: Wij waarderen dat u uw zienswijze geeft over de voorgenomen herindeling. Wij begrijpen heel goed dat u betrokken bent bij Sint
Pancras, en de wijze waarop het dorp in de toekomst goed kan worden bestuurd en bediend. Vanuit diezelfde betrokkenheid met goed
bestuur en goede dienstverlening voor alle kernen is het herindelingsontwerp van de nieuwe gemeente vormgegeven. Hieronder gaan wij
in op de aandachtspunten die u daarbij heeft.
Vanuit het verleden heeft de Bovenweg nog steeds een ontsluitende functie voor het dorp Sint Pancras. Uit onderzoek blijkt dat er op de
Bovenweg relatief weinig doorgaand verkeer is. De verkeersdruk in het dorp wordt met name veroorzaakt door verkeer met een herkomst
of bestemming in Sint Pancras zelf. Juist het gekoesterde historisch karakter van het dorp, zonder echte gebiedontsluitingswegen in de
kern, zorgt voor gevoelens van drukte en onveiligheid op de vaak smalle wegen zonder stoepen en fietspaden. Moderne (auto)mobiliteit
verhoudt zich helaas slecht tot het historische wegennet, waar snel- en langzaam verkeer vaak gebruikt maakt van dezelfde rijbaan. De
gemeente Langedijk vindt net als de inwoners (zie bijvoorbeeld de zienswijzenota van de Dorpsraad) dat de infrastructuur zoals wegen
moet worden aangepast aan het bestemmingsverkeer in het dorp. Samen met inwoners zal gezocht worden naar een verbetering van
de verkeerssituatie. Dit is een van de onderwerpen die een plaats krijgt in het kernenbeleid. Dit kernenbeleid is sinds het uitkomen van
het herindelingsontwerp verder uitgewerkt; samen met inwoners van Sint Pancras en Koedijk wordt het nu nog verder doorontwikkeld.
Daarbij hebben de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard ook aan Alkmaar voorgesteld om hierin intensief samen te werken, waarbij
het belang van de inwoners voorop staat en niet welke gemeente dat organiseert.
Juist een grotere, sterke gemeente heeft de mogelijkheden om haar inwoners optimaal te bedienen. De beide gemeenten Langedijk en
Heerhugowaard hebben samen voldoende volume voor een duurzame bestuurs- en realisatiekracht. Met het bovengenoemde kernenbeleid kan de nieuwe gemeente samen met de inwoners werken aan de specifieke wensen en opgaven, zoals het verkeer in Sint Pancras.
Conclusie: Deze zienswijze geeft aanleiding om het beoogde kernenbeleid (waar de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard al mee zijn
begonnen) in het herindelingsontwerp verder te verduidelijken.
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VOLGNUMMER: 76
Samenvatting: Indiener is tegen de voorgenomen herindeling tussen de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard. Ten eerste vindt hij
dat het proces ondemocratisch is verlopen, waarbij hij verschillende enquêteresultaten noemt. Ten tweede schrijft hij dat Sint Pancras
sociaal-economisch en geografisch meer is verbonden met Alkmaar. Daarbij noemt hij diverse voorbeelden, van infrastructuur tot voorzieningen als scholen en sportverenigingen. Ten slotte geeft hij aan dat de fusie met Langedijk niet duurzaam is gebleken nu Sint Pancras
opnieuw bij een herindeling wordt betrokken.
Reactie: Wij waarderen dat u uw zienswijze geeft over de voorgenomen herindeling. Wij begrijpen heel goed dat u betrokken bent bij Sint
Pancras, en de wijze waarop het dorp in de toekomst goed kan worden bestuurd en bediend. Vanuit diezelfde betrokkenheid met goed
bestuur en goede dienstverlening voor alle kernen is het herindelingsontwerp van de nieuwe gemeente vormgegeven. Hieronder gaan wij
in op de aandachtspunten die u daarbij heeft.
Ten eerste is het herindelingsontwerp het resultaat van een democratisch proces waarbij inwoners, ondernemers, maatschappelijk middenveld en medeoverheden zijn geïnformeerd en waarbij zij op veel verschillende manieren inbreng konden leveren en hebben geleverd.
Zowel de ambtelijke als de bestuurlijke fusie zijn meerdere malen in inwonerssessies en in commissies en de gemeenteraad zelf aan de
orde geweest. Alle inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties zijn op diverse manieren bij het opstellen van het herindelingsontwerp betrokken geweest. Vanaf het moment dat de gemeente Langedijk zich begon te oriënteren op haar bestuurlijke toekomst (in
2012), hebben inwoners in diverse trajecten op verschillende manieren inbreng kunnen leveren.
Naar aanleiding van de inwonersbijeenkomsten in Sint Pancras en Koedijk is ook besloten tot een draagvlakonderzoek, uitgevoerd door
enquêtebureau I&O Research. Uiteindelijk is ervoor gekozen om een bredere afweging te maken waarbij het draagvlak onder alle inwoners van het huidige Langedijk en Heerhugowaard is gewogen om te komen tot een nieuwe, krachtige gemeente. Juist deze krachtige
gemeente kan, beter dan nu, bijdragen aan een goede dienstverlening op maat voor de inwoners van Sint Pancras.
In antwoord op het tweede punt: de kern Sint Pancras ligt dicht bij Alkmaar, en heeft een specifiek eigen karakter. Het behoud van de
unieke eigenschappen en het voorzieningenniveau vormden, zo bleek ook uit het draagvlakonderzoek, de belangrijkste overwegingen bij
de inwoners van Sint Pancras rond de fusie. Net zoals dat dat de belangrijkste overwegingen waren in 1972 en 1990 om zich te verzetten
tegen aansluiting bij Alkmaar. Sociaal-maatschappelijk houden de inwoners van Sint Pancras na de voorgenomen fusie de verhoudingen
die er nu ook zijn; immers ook nu wonen zij in een andere gemeente dan Alkmaar. In het herindelingsontwerp wordt duidelijk gemaakt dat
het groene karakter juist een van de bepalende onderdelen van de nieuwe gemeente zal zijn. Het (behoud van het) buitengebied krijgt dan
ook alle aandacht. Uit deze en andere zienswijzen blijkt dat de inwoners van Sint Pancras zich zorgen maken of het karakter van hun dorp
(en het buitengebied) zal blijven en of de voorzieningen behouden blijven. In het herindelingsontwerp wordt gesproken over het kernenbeleid. Dit kernenbeleid is sinds het uitkomen van het herindelingsontwerp verder doorontwikkeld. Daarbij hebben de gemeenten Langedijk
en Heerhugowaard ook aan Alkmaar voorgesteld om hierin intensief samen te werken, waarbij het belang van de inwoners voorop staat
en niet welke gemeente dat organiseert.
Uw derde punt betreft de duurzaamheid van de nieuwe gemeente, waarbij u constateert dat dit opnieuw een herindeling is waarbij Sint
Pancras is betrokken. Inderdaad gaat het hier om een nieuwe bestuurlijke indeling. Sint Pancras is in 1990 opgegaan in de gemeente
Langedijk omdat de dienstverlening aan de inwoners niet op het niveau kon worden geboden waar zij op zouden mogen rekenen. Nu bijna
dertig jaar later geldt hetzelfde voor de gemeente Langedijk. Duurzaamheid (oftewel toekomstbestendigheid) van de nieuwe gemeente
is een van de criteria waarop de vorming van de nieuwe gemeente op wordt beoordeeld. Het herindelingsadvies geeft een profiel van de
nieuwe gemeente, inclusief de organisatie. Met een omvang van meer dan 80.000 inwoners en een gezonde financiële positie biedt deze
nieuwe gemeente een solide basis om in de toekomst de inwoners van dienst te kunnen zijn.
Conclusie: Deze zienswijze geeft aanleiding om het beoogde kernenbeleid (waar de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard al mee zijn
begonnen) in het herindelingsontwerp verder te verduidelijken.
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Zienswijzen van inwoners uit Koedijk die zich

De verdieping op de eerder genoemde argumenten bestaat

uitspreken tegen deze herindeling

vooral uit het streven om het unieke karakter van Koedijk

Na de zienswijzen uit Sint Pancras komt Koedijk op de

(en overigens ook van alle andere kernen) een expliciete

tweede plaats als het gaat om het aantal ingediende

positie te geven in het ontwerp van de nieuwe gemeente.

zienswijzen. Inwoners wijzen met name op de geograﬁsche

Dit krijgt vorm in het ‘kernenbeleid’ van de nieuwe

ligging van de kern tegen het Alkmaarse deel van Koedijk

gemeente. Dit kernenbeleid, waartoe inmiddels een aanzet

aan en de gevolgen die dit in de ogen van de indieners

is gemaakt, wordt uitdrukkelijk in samenspraak met de

heeft voor de gemeentelijke dienstverlening vanuit

inwoners van de kernen ontwikkeld, en heeft tot doel om

Langedijk. De gemeente Langedijk wordt vaak verweten

het unieke karakter van alle kernen in de nieuwe gemeente,

dat de dienstverlening aan Koedijk de afgelopen jaren is

dus ook van Koedijk, te bewaken én te versterken. Verder

achtergebleven. Ook vinden schrijvers dat het proces dat

wijzen we er nadrukkelijk op, dat het de bedoeling is om dat

vooraf is gegaan aan het nemen van het principebesluit

kernenbeleid met betrekking tot Koedijk vorm te geven in

c.q. het opstellen van het herindelingsontwerp niet

nauwe samenwerking met de gemeente Alkmaar. Het gaat

democratisch is verlopen.

er immers meer om wát voor (en met) de inwoners van
Koedijk wordt gedaan dan welke gemeentelijke organisatie

Algemene reactie

dat doet.

Gezien de uitkomsten van het draagvlakonderzoek in
Koedijk, hebben wij begrip voor deze zienswijzen. De

Wij nodigen de indieners van harte uit om aan de

afgelopen maanden hebben wij meerdere gesprekken met

ontwikkeling van dit kernenbeleid deel te nemen.

inwoners van Koedijk gevoerd rondom de herindeling.
Uit de zienswijzen en deze gesprekken blijkt dat veel
inwoners van Koedijk zich niet achter het voorliggende
herindelingsontwerp kunnen scharen. Een aanzienlijk deel
van de bevolking van Koedijk heeft namelijk zorgen over
het behoud van het unieke karakter van deze kern en dat
er onvrede bestaat over hoe de zorg daarvoor vanuit de
gemeente de afgelopen jaren vorm heeft gekregen.
Aan beide punten wordt aandacht besteed in het
herindelingsontwerp, maar vragen ook om een verdiepende
reactie. Deze reactie willen we ook een plaats geven in het
deﬁnitieve herindelingsadvies. Hoewel wij ons realiseren
daarmee niet tegemoet te komen aan de wens die in deze
zienswijze wordt geuit om Koedijk onderdeel te laten
worden van Alkmaar, zijn de colleges ervan overtuigd dat de
redenen voor een ongedeelde samenvoeging in combinatie
met de aanvullingen en wijzigingen die zijn voorgesteld,
tegemoetkomen aan de zorgen en wensen én perspectief
bieden voor de inwoners van Koedijk door een op de
dorpen en wijken afgestemd kernenbeleid.
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VOLGNUMMER: 16
Indiener en datum: inwoner Koedijk, 20 november 2019
Samenvatting: Schrijver wijst erop dat Koedijk een doorlopende lintbebouwing langs het Noordhollands Kanaal is. Noordelijk Koedijk
ligt in drie richtingen geïsoleerd, is alleen verbonden met de gemeente Alkmaar en is afhankelijk van de voorzieningen in het Alkmaarse
deel van Koedijk. De voorzieningen van de gemeente Langedijk liggen op afstand en zijn lastig bereikbaar met het openbaar vervoer, dat
eindigt op de gemeentegrens van Alkmaar. De Reinigingsdienst moet een eind omrijden om Koedijk Noord te bereiken. Het zou kostenbesparend en efficiënter zijn om Koedijk Noord door middel van een grenscorrectie bij Alkmaar te voegen.
Reactie: Wij waarderen dat u uw zienswijze geeft over de voorgenomen herindeling. Wij begrijpen heel goed dat u betrokken bent bij
Koedijk, en de wijze waarop het dorp in de toekomst goed kan worden bestuurd en bediend. Vanuit diezelfde betrokkenheid met goed
bestuur en goede dienstverlening voor alle kernen is het herindelingsontwerp van de nieuwe gemeente vormgegeven. Hieronder gaan wij
in op de aandachtspunten die u daarbij heeft.
Na de gemeentelijke herindelingen van 1972 en 1990 is de huidige verdeling van het gebied tussen Langedijk en Alkmaar tot stand gekomen. Op dit moment behoort het grootste deel van de voormalige gemeente Koedijk bij de gemeente Langedijk en een klein deel bij de
gemeente Alkmaar. Het landelijk gebied valt voor het merendeel onder Langedijk en dat was destijds een bewuste keuze. Daarmee wordt
namelijk een landelijke, groene buffer behouden in relatie tot het stedelijke karakter van Alkmaar.
In het herindelingsontwerp worden de achtergronden en doelstellingen van de fusie weergegeven: de fusie verhoogt de kwaliteit, verlaagt de kwetsbaarheid en zorgt voor een sterke positie in de regio. Dit komt het realiseren van publieke waarde voor de inwoners ten
goede. Het draagvlak, zowel regionaal als voor wat betreft het maatschappelijk draagvlak in de gemeente zelf, zien wij breder dan alleen
onder de inwoners van de individuele dorpskernen zoals Koedijk. De gemeenteraden hebben een bredere afweging gemaakt waarbij het
draagvlak onder alle inwoners van het huidige Langedijk en Heerhugowaard (en van overige stakeholders zoals ondernemers, maatschappelijk middenveld en omliggende gemeenten) is gewogen om te komen tot een nieuwe, krachtige gemeente. Juist deze krachtige
gemeente kan, beter dan nu, bijdragen aan een goede dienstverlening op maat voor de inwoners van Koedijk. Daarbij hebben de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard ook aan Alkmaar voorgesteld om hierin intensief samen te werken, waarbij het belang van de inwoners
voorop staat en niet welke gemeente dat organiseert.
Een fusie met de gemeente Alkmaar is niet de wens van de gemeenteraad van Langedijk noch van Heerhugowaard en is in dit hele
traject niet als alternatief aan de orde geweest. Er zijn geen maatschappelijke problemen die beter of alleen kunnen worden opgelost als
dit deel van Koedijk bij Alkmaar wordt gevoegd. Een uitzonderingspositie van Sint Pancras en Koedijk waarbij zij zouden overgaan naar
Alkmaar geeft de nadelen die in het herindelingsontwerp worden geschetst. In het ontwerp worden argumenten gegeven om toch tot
een ongedeelde herindeling over te gaan: sterke kernen met eigen karakter blijven gewaarborgd, het is nodig voor een robuuste nieuwe
gemeente, de bestuurskracht komt op orde, een splitsing heeft gevolgen voor de betaalbaarheid van de nieuwe gemeente, er zouden
anders een reorganisatie en sociaal plan noodzakelijk zijn, er zouden minder middelen voor de overgang beschikbaar komen, en het zou
leiden tot een vertraging van het herindelingsproces en mogelijk zelfs tot afstel van de herindeling.
De uitkomsten van het draagvlakonderzoek hebben laten zien dat inwoners van Sint Pancras en Koedijk zich zorgen maken over een
eventueel verlies van de unieke identiteit van de kernen en bestaande voorzieningen. Tegen deze achtergrond is het kernenbeleid als belangrijk onderdeel van de nieuwe gemeente benoemd en is daar ook al een begin mee gemaakt. Het kernenbeleid wordt in partnerschap
vormgegeven door gemeente, bewoners en maatschappelijke partijen. In de gesprekken met de Koedijkers kwam daarbij met name het
onderwerp ‘communicatie’ op tafel. Hierbij valt o.a. te denken aan de invloed van de inwoners van Koedijk op keuzes die de gemeente
maakt in Koedijk, waaronder het onderhoud van de openbare ruimte. Gezien de schaal van Koedijk is geconcludeerd dat het gezamenlijk
organiseren van een zogenaamd ‘buurtfeest voor een dag’ een mooi initiatief zou zijn, om op te halen wat Koedijkers belangrijk vinden
(genoemd werd bijvoorbeeld al een jaarlijkse wijkschouw), gericht op het behoud en de versterking van de leefbaarheid. Het kernenbeleid
wordt in het nieuwe jaar doorontwikkeld. De huidige gemeenten maken dus een begin met het aangekondigde kernenbeleid; in het herindelingsadvies wordt dit nu uitgebreider beschreven dan in het ontwerp.
Conclusie: Deze zienswijze geeft aanleiding om het beoogde kernenbeleid (waar de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard al mee zijn
begonnen) in het herindelingsontwerp verder te verduidelijken.
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VOLGNUMMER: 17
Indiener en datum: inwoner Koedijk, 20 november 2019
Samenvatting: Schrijver wijst erop dat Noord-Koedijk een geïsoleerde ligging heeft ten opzichte van Langedijk en Heerhugowaard, en
daarentegen grenst aan het Alkmaarse deel van Koedijk. Dit heeft gevolgen voor de dienstverlening (gemeentereiniging) en kennis van
ambtenaren van de lokale situatie. Het financiële argument mag niet de doorslag geven om zo’n ingrijpende beslissing te nemen. Het
verzoek is om bij de gemeente Alkmaar en vooral de rest van Koedijk te worden gevoegd.
Reactie: Wij waarderen dat u uw zienswijze geeft over de voorgenomen herindeling. Wij begrijpen heel goed dat u betrokken bent bij
Koedijk, en de wijze waarop het dorp in de toekomst goed kan worden bestuurd en bediend. Vanuit diezelfde betrokkenheid met goed
bestuur en goede dienstverlening voor alle kernen is het herindelingsontwerp van de nieuwe gemeente vormgegeven. Hieronder gaan wij
in op de aandachtspunten die u daarbij heeft.
Na de gemeentelijke herindelingen van 1972 en 1990 is de huidige verdeling van het gebied tussen Langedijk en Alkmaar tot stand gekomen. Op dit moment behoort het grootste deel van de voormalige gemeente Koedijk bij de gemeente Langedijk en een klein deel bij de
gemeente Alkmaar. Het landelijk gebied valt voor het merendeel onder Langedijk en dat was destijds een bewuste keuze. Daarmee wordt
namelijk een landelijke, groene buffer behouden in relatie tot het stedelijke karakter van Alkmaar. In het herindelingsontwerp worden
de achtergronden en doelstellingen van de fusie weergegeven: de fusie verhoogt de kwaliteit, verlaagt de kwetsbaarheid en zorgt voor
een sterke positie in de regio. Dit komt het realiseren van publieke waarde voor de inwoners ten goede. Het draagvlak, zowel regionaal
als voor wat betreft het maatschappelijk draagvlak in de gemeente zelf, zien wij breder dan alleen onder de inwoners van de individuele
dorpskernen zoals Koedijk. De gemeenteraden hebben een bredere afweging gemaakt waarbij het draagvlak onder alle inwoners van
het huidige Langedijk en Heerhugowaard (en van overige stakeholders zoals ondernemers, maatschappelijk middenveld en omliggende
gemeenten) is gewogen om te komen tot een nieuwe, krachtige gemeente. Juist deze krachtige gemeente kan, beter dan nu, bijdragen
aan een goede dienstverlening op maat voor de inwoners van Koedijk. Daarbij hebben de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard ook
aan Alkmaar voorgesteld om hierin intensief samen te werken, waarbij het belang van de inwoners voorop staat en niet welke gemeente
dat organiseert.
Een fusie met de gemeente Alkmaar is niet de wens van de gemeenteraad van Langedijk noch van Heerhugowaard en is in dit hele
traject niet als alternatief aan de orde geweest. Er zijn geen maatschappelijke problemen die beter of alleen kunnen worden opgelost als
dit deel van Koedijk bij Alkmaar wordt gevoegd. Een uitzonderingspositie van Sint Pancras en Koedijk waarbij zij zouden overgaan naar
Alkmaar geeft de nadelen die in het herindelingsontwerp worden geschetst. In het ontwerp worden argumenten gegeven om toch tot
een ongedeelde herindeling over te gaan: sterke kernen met eigen karakter blijven gewaarborgd, het is nodig voor een robuuste nieuwe
gemeente, de bestuurskracht komt op orde, een splitsing heeft gevolgen voor de betaalbaarheid van de nieuwe gemeente, er zouden
anders een reorganisatie en sociaal plan noodzakelijk zijn, er zouden minder middelen voor de overgang beschikbaar komen, en het zou
leiden tot een vertraging van het herindelingsproces en mogelijk zelfs tot afstel van de herindeling.
De uitkomsten van het draagvlakonderzoek hebben laten zien dat inwoners van Sint Pancras en Koedijk zich zorgen maken over een
eventueel verlies van de unieke identiteit van de kernen en bestaande voorzieningen. Tegen deze achtergrond is het kernenbeleid als belangrijk onderdeel van de nieuwe gemeente benoemd en is daar ook al een begin mee gemaakt. Het kernenbeleid wordt in partnerschap
vormgegeven door gemeente, bewoners en maatschappelijke partijen. In de gesprekken met de Koedijkers kwam daarbij met name het
onderwerp ‘communicatie’ op tafel. Hierbij valt o.a. te denken aan de invloed van de inwoners van Koedijk op keuzes die de gemeente
maakt in Koedijk, waaronder het onderhoud van de openbare ruimte. Gezien de schaal van Koedijk is geconcludeerd dat het gezamenlijk
organiseren van een zogenaamd ‘buurtfeest voor een dag’ een mooi initiatief zou zijn, om op te halen wat Koedijkers belangrijk vinden
(genoemd werd bijvoorbeeld al een jaarlijkse wijkschouw), gericht op het behoud en de versterking van de leefbaarheid. Het kernenbeleid
wordt in het nieuwe jaar doorontwikkeld. De huidige gemeenten maken dus een begin met het aangekondigde kernenbeleid; in het herindelingsadvies wordt dit nu uitgebreider beschreven dan in het ontwerp.
Conclusie: Deze zienswijze geeft aanleiding om het beoogde kernenbeleid (waar de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard al mee zijn
begonnen) in het herindelingsontwerp verder te verduidelijken.
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VOLGNUMMER: 29
Indiener: Inwoner Koedijk, 27 november 2019
Samenvatting: Indiener ziet het stukje Koedijk dat nu bij Langedijk hoort niet als kern. Er zijn in Koedijk geen voorzieningen. Alle voorzieningen zoals een buurthuis, school, dokter, tandarts enz. zijn in het stuk Koedijk dat bij Alkmaar hoort. Vandaar de zienswijze dat de
inwoners van Koedijk bij Alkmaar horen en niet bij Langedijk/Heerhugowaard.
Reactie: Wij waarderen dat u uw zienswijze geeft over de voorgenomen herindeling. Wij begrijpen heel goed dat u betrokken bent bij
Koedijk, en de wijze waarop het dorp in de toekomst goed kan worden bestuurd en bediend. Vanuit diezelfde betrokkenheid met goed
bestuur en goede dienstverlening voor alle kernen is het herindelingsontwerp van de nieuwe gemeente vormgegeven. Hieronder gaan wij
in op de aandachtspunten die u daarbij heeft.
Na de gemeentelijke herindelingen van 1972 en 1990 is de huidige verdeling van het gebied tussen Langedijk en Alkmaar tot stand gekomen. Op dit moment behoort het grootste deel van de voormalige gemeente Koedijk bij de gemeente Langedijk en een klein deel bij de
gemeente Alkmaar. Het landelijk gebied valt voor het merendeel onder Langedijk en dat was destijds een bewuste keuze. Daarmee wordt
namelijk een landelijke, groene buffer behouden in relatie tot het stedelijke karakter van Alkmaar.
In het herindelingsontwerp worden de achtergronden en doelstellingen van de fusie weergegeven: de fusie verhoogt de kwaliteit, verlaagt de kwetsbaarheid en zorgt voor een sterke positie in de regio. Dit komt het realiseren van publieke waarde voor de inwoners ten
goede. Het draagvlak, zowel regionaal als voor wat betreft het maatschappelijk draagvlak in de gemeente zelf, zien wij breder dan alleen
onder de inwoners van de individuele dorpskernen zoals Koedijk. De gemeenteraden hebben een bredere afweging gemaakt waarbij het
draagvlak onder alle inwoners van het huidige Langedijk en Heerhugowaard (en van overige stakeholders zoals ondernemers, maatschappelijk middenveld en omliggende gemeenten) is gewogen om te komen tot een nieuwe, krachtige gemeente. Juist deze krachtige
gemeente kan, beter dan nu, bijdragen aan een goede dienstverlening op maat voor de inwoners van Koedijk. Daarbij hebben de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard ook aan Alkmaar voorgesteld om hierin intensief samen te werken, waarbij het belang van de inwoners
voorop staat en niet welke gemeente dat organiseert.
Een fusie met de gemeente Alkmaar is niet de wens van de gemeenteraad van Langedijk noch van Heerhugowaard en is in dit hele traject niet als alternatief aan de orde geweest. Net zoals op dit moment (nu dit deel van Koedijk ook tot een andere gemeente dan Alkmaar
behoort) kunnen de inwoners gewoon gebruik blijven maken van de voorzieningen in het ‘Alkmaarse’ deel.
De uitkomsten van het draagvlakonderzoek hebben laten zien dat inwoners van Sint Pancras en Koedijk zich zorgen maken over een
eventueel verlies van de unieke identiteit van de kernen en bestaande voorzieningen. Tegen deze achtergrond is het kernenbeleid als belangrijk onderdeel van de nieuwe gemeente benoemd en is daar ook al een begin mee gemaakt. Het kernenbeleid wordt in partnerschap
vormgegeven door gemeente, bewoners en maatschappelijke partijen. In de gesprekken met de Koedijkers kwam daarbij met name het
onderwerp ‘communicatie’ op tafel. Hierbij valt o.a. te denken aan de invloed van de inwoners van Koedijk op keuzes die de gemeente
maakt in Koedijk, waaronder het onderhoud van de openbare ruimte. Gezien de schaal van Koedijk is geconcludeerd dat het gezamenlijk
organiseren van een zogenaamd ‘buurtfeest voor een dag’ een mooi initiatief zou zijn, om op te halen wat Koedijkers belangrijk vinden
(genoemd werd bijvoorbeeld al een jaarlijkse wijkschouw), gericht op het behoud en de versterking van de leefbaarheid. Het kernenbeleid
wordt in het nieuwe jaar doorontwikkeld. De huidige gemeenten maken dus een begin met het aangekondigde kernenbeleid; in het herindelingsadvies wordt dit nu uitgebreider beschreven dan in het ontwerp.
Conclusie: Deze zienswijze geeft aanleiding om het beoogde kernenbeleid (waar de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard al mee zijn
begonnen) in het herindelingsontwerp verder te verduidelijken.
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VOLGNUMMER: 31
Indiener: Inwoner Koedijk, 28 november 2019
Samenvatting: Indiener stelt dat voor het Langedijker deel van Koedijk vele punten in het ontwerp niet van toepassing zijn, omdat de
structuur en voorzieningen van een (dorps)kern niet aanwezig zijn. Daarnaast is het gekozen traject gebrekkig en voldoet het niet aan de
eisen, die aan een democratisch proces en een onderbouwing vanuit een maatschappelijk draagvlak gesteld mogen worden.
Reactie: Wij waarderen dat u uw zienswijze geeft over de voorgenomen herindeling. Wij begrijpen heel goed dat u betrokken bent bij
Koedijk, en de wijze waarop het dorp in de toekomst goed kan worden bestuurd en bediend. Vanuit diezelfde betrokkenheid met goed
bestuur en goede dienstverlening voor alle kernen is het herindelingsontwerp van de nieuwe gemeente vormgegeven. Hieronder gaan wij
in op de aandachtspunten die u daarbij heeft.
Na de gemeentelijke herindelingen van 1972 en 1990 is de huidige verdeling van het gebied tussen Langedijk en Alkmaar tot stand gekomen. Op dit moment behoort het grootste deel van de voormalige gemeente Koedijk bij de gemeente Langedijk en een klein deel bij de
gemeente Alkmaar. Het landelijk gebied valt voor het merendeel onder Langedijk en dat was destijds een bewuste keuze. Daarmee wordt
namelijk een landelijke, groene buffer behouden in relatie tot het stedelijke karakter van Alkmaar.
In het herindelingsontwerp worden de achtergronden en doelstellingen van de fusie weergegeven: de fusie verhoogt de kwaliteit, verlaagt de kwetsbaarheid en zorgt voor een sterke positie in de regio. Dit komt het realiseren van publieke waarde voor de inwoners ten
goede.
Het herindelingsontwerp is het resultaat van een proces waarbij inwoners, ondernemers, maatschappelijk middenveld en medeoverheden zijn geïnformeerd en waarbij zij op veel verschillende manieren inbreng konden leveren en hebben geleverd. Naar aanleiding van de
inwonersbijeenkomsten in Sint Pancras en Koedijk is ook besloten tot een draagvlakonderzoek, uitgevoerd door enquêtebureau I&O
Research.
Het draagvlak, zowel regionaal als voor wat betreft het maatschappelijk draagvlak in de gemeente zelf, zien wij breder dan alleen onder de
inwoners van de individuele dorpskernen zoals Koedijk. De gemeenteraden hebben een bredere afweging gemaakt waarbij het draagvlak
onder alle inwoners van het huidige Langedijk en Heerhugowaard (en van overige stakeholders zoals ondernemers, maatschappelijk middenveld en omliggende gemeenten) is gewogen om te komen tot een nieuwe, krachtige gemeente. Juist deze krachtige gemeente kan,
beter dan nu, bijdragen aan een goede dienstverlening op maat voor de inwoners van Koedijk. Daarbij hebben de gemeenten Langedijk en
Heerhugowaard ook aan Alkmaar voorgesteld om hierin intensief samen te werken, waarbij het belang van de inwoners voorop staat en
niet welke gemeente dat organiseert.
De uitkomsten van het draagvlakonderzoek hebben laten zien dat inwoners van Koedijk zich zorgen maken over een eventueel verlies van
de unieke identiteit van de kernen en bestaande voorzieningen. Tegen deze achtergrond is het kernenbeleid als belangrijk onderdeel van
de nieuwe gemeente benoemd en is daar ook al een begin mee gemaakt. Het kernenbeleid wordt in partnerschap vormgegeven door
gemeente, bewoners en maatschappelijke partijen. In de gesprekken met de Koedijkers kwam daarbij met name het onderwerp ‘communicatie’ op tafel. Hierbij valt o.a. te denken aan de invloed van de inwoners van Koedijk op keuzes die de gemeente maakt in Koedijk,
waaronder het onderhoud van de openbare ruimte. Gezien de schaal van Koedijk is geconcludeerd dat het gezamenlijk organiseren van
een zogenaamd ‘buurtfeest voor een dag’ een mooi initiatief zou zijn, om op te halen wat Koedijkers belangrijk vinden (genoemd werd
bijvoorbeeld al een jaarlijkse wijkschouw), gericht op het behoud en de versterking van de leefbaarheid. Het kernenbeleid wordt in het
nieuwe jaar doorontwikkeld. De huidige gemeenten maken dus een begin met het aangekondigde kernenbeleid; in het herindelingsadvies
wordt dit nu uitgebreider beschreven dan in het ontwerp.
Conclusie: Deze zienswijze geeft aanleiding om het beoogde kernenbeleid (waar de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard al mee zijn
begonnen) in het herindelingsontwerp verder te verduidelijken.
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VOLGNUMMER: 32
Indiener: Inwoner Koedijk, 28 november 2019
Samenvatting: Indiener is in de week voorafgaand aan 17 april meteen lijst (enquête) langs de deuren gegaan en heeft de bewoners
van het Langedijker deel van Koedijk, gevraagd om een keuze tussen ‘Heerhugowaard’, ‘Alkmaar’ en ‘geen voorkeur’, in te vullen en hun
handtekening te zetten. Hieruit bleek dat 82% van de bewoners bij Alkmaar ingedeeld wenste te worden. Na een aanvankelijke weigering
daartoe, heeft de burgemeester de resultaten in ontvangst genomen. Schrijver vraagt zich nu af wat met de enquête is gedaan. Indiener
is verder uitgenodigd geweest om te praten over de vraagstelling van het draagvlakonderzoek van I&O Research. Haar suggestie om
een keuzevraag op te nemen voor indeling bij Alkmaar of Heerhugowaard, is niet overgenomen door de gemeenteraad. Schrijver ziet het
percentage voorstanders om bij Alkmaar ingedeeld te worden in het draagvlakonderzoek op totaal zo’n 70% en van haar eigen enquête
op 85%. Schrijver wijst erop dat inwoners van Sint Pancras en Koedijk voor voorzieningen naar Alkmaar gaan. Het Langedijker deel van
Koedijk is geen eigen kern. Ook wijst de indiener op de verkeerssituatie en de staat van onderhoud van de Nauertogt vanaf het nieuwe
fietspad tot de Kanaaldijk. Indiener concludeert dat de democratische richtlijnen genegeerd zijn en er niet naar het Koedijker deel van de
Langedijker bevolking is geluisterd. Schrijver wil dat het noordelijke stukje van Koedijk bij de dorpskern van het Alkmaarse deel wordt
gevoegd en dat het buiten de invloed van de nieuw te vormen gemeente valt.
Reactie: Wij waarderen dat u uw zienswijze geeft over de voorgenomen herindeling. Wij begrijpen heel goed dat u betrokken bent bij
Koedijk, en de wijze waarop het dorp in de toekomst goed kan worden bestuurd en bediend. Vanuit diezelfde betrokkenheid met goed
bestuur en goede dienstverlening voor alle kernen is het herindelingsontwerp van de nieuwe gemeente vormgegeven. Hieronder gaan wij
in op de aandachtspunten die u daarbij heeft.
Na de gemeentelijke herindelingen van 1972 en 1990 is de huidige verdeling van het gebied tussen Langedijk en Alkmaar tot stand gekomen. Op dit moment behoort het grootste deel van de voormalige gemeente Koedijk bij de gemeente Langedijk en een klein deel bij de
gemeente Alkmaar. Het landelijk gebied valt voor het merendeel onder Langedijk en dat was destijds een bewuste keuze. Daarmee wordt
namelijk een landelijke, groene buffer behouden in relatie tot het stedelijke karakter van Alkmaar.
In het herindelingsontwerp worden de achtergronden en doelstellingen van de fusie weergegeven: de fusie verhoogt de kwaliteit,
verlaagt de kwetsbaarheid en zorgt voor een sterke positie in de regio. Dit komt het realiseren van publieke waarde voor de inwoners
ten goede. Een bestuurlijke fusie met Alkmaar is nooit een optie geweest en kon daarom ook niet als keuze in een onderzoek worden
opgenomen.
Het herindelingsontwerp is het resultaat van een proces waarbij inwoners, ondernemers, maatschappelijk middenveld en medeoverheden zijn geïnformeerd en waarbij zij op veel verschillende manieren inbreng konden leveren en hebben geleverd. Naar aanleiding van de
inwonersbijeenkomsten in Sint Pancras en Koedijk, en mede ook naar aanleiding van de enquête die indiener op eigen initiatief is gestart,
is ook besloten tot een draagvlakonderzoek in deze kernen, uitgevoerd door enquêtebureau I&O Research.
De uitkomsten van het draagvlakonderzoek hebben laten zien dat inwoners van Koedijk zich zorgen maken over een eventueel verlies van
de unieke identiteit van de kernen en bestaande voorzieningen. Tegen deze achtergrond is het kernenbeleid als belangrijk onderdeel van
de nieuwe gemeente benoemd en is daar ook al een begin mee gemaakt. Daarbij hebben de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard
ook aan Alkmaar voorgesteld om hierin intensief samen te werken, waarbij het belang van de inwoners voorop staat en niet welke gemeente dat organiseert.
Het kernenbeleid wordt in partnerschap vormgegeven door gemeente, bewoners en maatschappelijke partijen. In de gesprekken met
de Koedijkers kwam met name het onderwerp ‘communicatie’ op tafel. Hierbij valt o.a. te denken aan de invloed van de inwoners van
Koedijk op keuzes die de gemeente maakt in Koedijk, waaronder het onderhoud van de openbare ruimte dat ook in deze zienswijze wordt
genoemd. Een voorstel wordt gemaakt om te zorgen dat de inwoners beter worden geïnformeerd, waaronder over de reconstructie aan
de Nauertogt die dit jaar wordt opgepakt.
Gezien de schaal van Koedijk is geconcludeerd dat het gezamenlijk organiseren van een zogenaamd ‘buurtfeest voor een dag’ een mooi
initiatief zou zijn, om op te halen wat Koedijkers belangrijk vinden (genoemd werd bijvoorbeeld al een jaarlijkse wijkschouw), gericht op
het behoud en de versterking van de leefbaarheid. Het kernenbeleid wordt in het nieuwe jaar doorontwikkeld. De huidige gemeenten
maken dus een begin met het aangekondigde kernenbeleid; in het herindelingsadvies wordt dit nu uitgebreider beschreven dan in het
ontwerp.
Conclusie: Deze zienswijze geeft aanleiding om het beoogde kernenbeleid (waar de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard al mee zijn
begonnen) in het herindelingsontwerp verder te verduidelijken.
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VOLGNUMMER: 45
Indiener: Inwoner Koedijk, 6 december 2019
Samenvatting: Gezien het feit dat het andere deel van Koedijk al bij Alkmaar hoort, denkt schrijver dat het slim zou zijn ook het Langedijker deel bij Alkmaar te voegen.
Reactie: Wij waarderen dat u uw zienswijze geeft over de voorgenomen herindeling. Wij begrijpen heel goed dat u betrokken bent bij Koedijk, en de wijze waarop het dorp in de toekomst goed kan worden bestuurd en bediend. Vanuit diezelfde betrokkenheid met goed bestuur
en goede dienstverlening voor alle kernen is het herindelingsontwerp van de nieuwe gemeente vormgegeven. Hieronder gaan wij in op de
aandachtspunten die u daarbij heeft.
Na de gemeentelijke herindelingen van 1972 en 1990 is de huidige verdeling van het gebied tussen Langedijk en Alkmaar tot stand gekomen. Op dit moment behoort het grootste deel van de voormalige gemeente Koedijk bij de gemeente Langedijk en een klein deel bij de
gemeente Alkmaar. Het landelijk gebied valt voor het merendeel onder Langedijk en dat was destijds een bewuste keuze. Daarmee wordt
namelijk een landelijke, groene buffer behouden in relatie tot het stedelijke karakter van Alkmaar.
In het herindelingsontwerp worden de achtergronden en doelstellingen van de fusie weergegeven: de fusie verhoogt de kwaliteit, verlaagt
de kwetsbaarheid en zorgt voor een sterke positie in de regio. Dit komt het realiseren van publieke waarde voor de inwoners ten goede.
Een bestuurlijke fusie met Alkmaar is nooit een optie geweest.
Het herindelingsontwerp is het resultaat van een proces waarbij inwoners, ondernemers, maatschappelijk middenveld en medeoverheden zijn geïnformeerd en waarbij zij op veel verschillende manieren inbreng konden leveren en hebben geleverd. Naar aanleiding van de
inwonersbijeenkomsten in Sint Pancras en Koedijk, en mede ook naar aanleiding van de enquête die indiener op eigen initiatief is gestart,
is ook besloten tot een draagvlakonderzoek in deze kernen, uitgevoerd door enquêtebureau I&O Research.
De uitkomsten van het draagvlakonderzoek hebben laten zien dat inwoners van Koedijk zich zorgen maken over een eventueel verlies van
de unieke identiteit van de kernen en bestaande voorzieningen. Tegen deze achtergrond is het kernenbeleid als belangrijk onderdeel van
de nieuwe gemeente benoemd en is daar ook al een begin mee gemaakt. Daarbij hebben de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard
ook aan Alkmaar voorgesteld om hierin intensief samen te werken, waarbij het belang van de inwoners voorop staat en niet welke gemeente dat organiseert.
Het kernenbeleid wordt in partnerschap vormgegeven door gemeente, bewoners en maatschappelijke partijen. In de gesprekken met
de Koedijkers kwam met name het onderwerp ‘communicatie’ op tafel. Hierbij valt o.a. te denken aan de invloed van de inwoners van
Koedijk op keuzes die de gemeente maakt in Koedijk, waaronder het onderhoud van de openbare ruimte dat ook in deze zienswijze wordt
genoemd. Gezien de schaal van Koedijk is geconcludeerd dat het gezamenlijk organiseren van een zogenaamd ‘buurtfeest voor een dag’
een mooi initiatief zou zijn, om op te halen wat Koedijkers belangrijk vinden (genoemd werd bijvoorbeeld al een jaarlijkse wijkschouw),
gericht op het behoud en de versterking van de leefbaarheid. Het kernenbeleid wordt in het nieuwe jaar doorontwikkeld. De huidige gemeenten maken dus een begin met het aangekondigde kernenbeleid; in het herindelingsadvies wordt dit nu uitgebreider beschreven dan
in het ontwerp.
Conclusie: Deze zienswijze geeft aanleiding om het beoogde kernenbeleid (waar de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard al mee zijn
begonnen) in het herindelingsontwerp verder te verduidelijken.
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VOLGNUMMER: 47
Indiener: Inwoner Koedijk, 6 december 2019
Samenvatting: Indiener is het oneens met de toevoeging van Koedijk aan de nieuw te vormen gemeente. Het argument dat het dorpse
karakter behouden kan blijven is reactief op de angst van bewoners; ook met Alkmaar kan het dorpse karakter blijven bestaan. Het argument dat het beter is voor de nieuw te vormen gemeente gaat voorbij aan de wens van de meerderheid van de Koedijkers. Het grootste
deel van Koedijk ligt in het verlengde van de Kanaaldijk. De bebouwing loopt gewoon door maar bijvoorbeeld de verkeersremmende
maatregelen stoppen bij de gemeentegrens met Langedijk. Indiener vindt dat Koedijk voor Langedijk een appendix is, waar op een kleine
speeltuin na geen voorzieningen zijn. Indiener heeft niets tegen Heerhugowaard maar geografisch en praktisch is toevoeging aan de
gemeente Alkmaar het meest voordehand liggend.
Reactie: Wij waarderen dat u uw zienswijze geeft over de voorgenomen herindeling. Wij begrijpen heel goed dat u betrokken bent bij
Koedijk, en de wijze waarop het dorp in de toekomst goed kan worden bestuurd en bediend. Vanuit diezelfde betrokkenheid met goed
bestuur en goede dienstverlening voor alle kernen is het herindelingsontwerp van de nieuwe gemeente vormgegeven. Hieronder gaan wij
in op de aandachtspunten die u daarbij heeft.
Na de gemeentelijke herindelingen van 1972 en 1990 is de huidige verdeling van het gebied tussen Langedijk en Alkmaar tot stand gekomen. Op dit moment behoort het grootste deel van de voormalige gemeente Koedijk bij de gemeente Langedijk en een klein deel bij de
gemeente Alkmaar. Het landelijk gebied valt voor het merendeel onder Langedijk en dat was destijds een bewuste keuze. Daarmee wordt
namelijk een landelijke, groene buffer behouden in relatie tot het stedelijke karakter van Alkmaar.
In het herindelingsontwerp worden de achtergronden en doelstellingen van de fusie weergegeven: de fusie verhoogt de kwaliteit, verlaagt de kwetsbaarheid en zorgt voor een sterke positie in de regio. Dit komt het realiseren van publieke waarde voor de inwoners ten
goede. Een bestuurlijke fusie met Alkmaar is nooit een optie geweest.
De uitkomsten van het draagvlakonderzoek hebben laten zien dat inwoners van Koedijk zich zorgen maken over een eventueel verlies van
de unieke identiteit van de kernen en bestaande voorzieningen. Tegen deze achtergrond is het kernenbeleid als belangrijk onderdeel van
de nieuwe gemeente benoemd en is daar ook al een begin mee gemaakt. Daarbij hebben de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard
ook aan Alkmaar voorgesteld om hierin intensief samen te werken, waarbij het belang van de inwoners voorop staat en niet welke gemeente dat organiseert.
Het kernenbeleid wordt in partnerschap vormgegeven door gemeente, bewoners en maatschappelijke partijen. In de gesprekken met
de Koedijkers kwam met name het onderwerp ‘communicatie’ op tafel. Hierbij valt o.a. te denken aan de invloed van de inwoners van
Koedijk op keuzes die de gemeente maakt in Koedijk, waaronder het onderhoud van de openbare ruimte dat ook in deze zienswijze wordt
genoemd. Gezien de schaal van Koedijk is geconcludeerd dat het gezamenlijk organiseren van een zogenaamd ‘buurtfeest voor een dag’
een mooi initiatief zou zijn, om op te halen wat Koedijkers belangrijk vinden (genoemd werd bijvoorbeeld al een jaarlijkse wijkschouw),
gericht op het behoud en de versterking van de leefbaarheid. Het kernenbeleid wordt in het nieuwe jaar doorontwikkeld. De huidige gemeenten maken dus een begin met het aangekondigde kernenbeleid; in het herindelingsadvies wordt dit nu uitgebreider beschreven dan
in het ontwerp.
Conclusie: Deze zienswijze geeft aanleiding om het beoogde kernenbeleid (waar de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard al mee zijn
begonnen) in het herindelingsontwerp verder te verduidelijken.
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Zienswijzen van een inwoner uit Broek op Langedijk die steun uitspreekt voor deze herindeling

Een individuele inwoner van een andere kern heeft een positieve zienswijze ingediend.
VOLGNUMMER: 43
Indiener: Inwoner Broek op Langedijk, 5 december 2019
Samenvatting: Indiener wijst erop dat de inwoners van de overige kernen in 1990 niet betrokken waren bij het voegen van Sint Pancras
en Koedijk bij Langedijk, maar dat dit destijds geen protest opleverde. Hij stelt dat rond de verkiezingen wel degelijk bekend was hoe
partijen dachten over een eventuele herindeling en dat de meerderheid hier gezien de verkiezingsuitslag de facto mee heeft ingestemd,
ook in Sint Pancras en Koedijk. Indiener zegt dat slechte communicatie van het college met zijn inwoners ruimte gaf aan een aantal
“schreeuwers” en dat er nu twee dorpen een voorkeursbehandeling krijgen. Ook het onlangs zelf uitgevoerde onderzoek door genoemde
”schreeuwlelijken” toont aan (niet-stemmers meegerekend) dat een meerderheid van de kiesgerechtigden in Sint Pancras voor samenvoeging met Heerhugowaard is.
Verder wijst de indiener op een slechte leesbaarheid van de herindelingsmagazines voor mensen met een visuele beperking.
Als inwoner van Langedijk kan de indiener zich heel goed vinden in het voorliggende “herindelingsontwerp van de gemeenten Langedijk
en Heerhugowaard” ervanuit gaande dat dit met instemming van een democratische meerderheid geschiedt en alle dorpen van Langedijk, Heerhugowaard en buurtschappen daar in mee gaan.
Reactie: Een groot deel van deze zienswijze ondersteunt de insteek om het draagvlak, zowel regionaal als voor wat betreft het maatschappelijk draagvlak in de gemeente zelf, breder te zien dan alleen onder de inwoners van de individuele dorpskernen zoals Sint Pancras
en Koedijk. De gemeenteraden hebben een bredere afweging gemaakt waarbij het draagvlak onder alle inwoners van het huidige Langedijk en Heerhugowaard (en van overige stakeholders zoals ondernemers, maatschappelijk middenveld en omliggende gemeenten) is
gewogen om te komen tot een nieuwe, krachtige gemeente. Met het nieuwe kernenbeleid wordt wel tegemoet gekomen aan de wens
van de inwoners om uit te gaan van het unieke karakter van de kernen en hun voorzieningen. De waardevolle opmerkingen rond de leesbaarheid van het magazine worden meegenomen voor nieuwe uitingen.
Conclusie: De conclusie van de zienswijze is ondersteunend en leidt niet tot aanpassing van het herindelingsontwerp.
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Zienswijzen van inwoners uit ZuidScharwoude en Broek op Langedijk die zich
uitspreken tegen deze herindeling

Twee individuele inwoners van andere kernen hebben een
negatieve zienswijze ingediend.
VOLGNUMMER: 19
Indiener: Inwoner Zuid-Scharwoude, 23 november 2019
Samenvatting: Ofschoon de schrijver het idee van een bestuurlijke fusie met Heerhugowaard zeer positieve kanten vindt hebben, is
indiener er vanwege de ondemocratische uitvoering op tegen. De Burgerrekenkamer heeft eind 2016 een drietal enquêtes gehouden over
de volgende onderwerpen: Hoe democratisch is jouw gemeente, Hoe denkt Langedijk over een bestuurlijke fusie en Wat denken Sint
Pancras, Koedijk en Oudkarspel. De uitslagen, die aan de gemeenteraad van Langedijk zijn gezonden, luidden volgens de Burgerrekenkamer respectievelijk dat 90% van de respondenten zegt dat de gemeente Langedijk niet naar haar inwoners luistert, dat 80% van de
respondenten voorstander is van een bestuurlijke fusie, hetzij met Alkmaar, hetzij met Heerhugowaard, hetzij met Alkmaar en Heerhugowaard, en dat van de 189 respondenten uit Sint Pancras en Koedijk 80% zegt te willen aansluiten bij Alkmaar. Schrijver stelt dat met deze
uitslag niets is gedaan, dat niet is gereageerd op signalen en dat het gemeentebestuur met onzorgvuldig handelen heeft nagelaten voor
draagvlak onder de inwoners te zorgen. Hoezeer het de indiener ook ter harte zal gaan dat veel geld onnodig zal zijn besteed, is schrijver
van mening dat de bestuurlijke herindeling zo niet kan worden doorgezet.
Reactie: Wij zijn verheugd dat de indiener het idee van een bestuurlijke fusie met Heerhugowaard zeer positieve kanten vindt hebben
maar zijn het niet eens met de stelling dat deze fusie ondemocratisch wordt uitgevoerd. De drie enquêtes zijn bekend en zijn destijds
meegewogen in de democratische besluitvorming in de gemeenteraad van Langedijk. Deze democratische besluitvorming was erop
gericht om als gemeente te kunnen blijven voldoen aan de ambities en opgaven ten behoeve van de inwoners. Daar is aanvankelijk een
ambtelijke fusie uitgekomen om de noodzakelijke bestuurskracht van Langedijk te versterken, en na een vergelijking daarvan met een
bestuurlijke fusie hebben de beide gemeenteraden vastgesteld dat deze meer voordelen en minder nadelen biedt (uiteindelijk voor de
inwoners); daarom ligt nu dit herindelingsontwerp voor. Het herindelingsontwerp is het resultaat van een proces waarbij inwoners, ondernemers, maatschappelijk middenveld en medeoverheden zijn geïnformeerd en waarbij zij op veel verschillende manieren inbreng konden
leveren en hebben geleverd. Naar aanleiding van de inwonersbijeenkomsten in Sint Pancras en Koedijk is ook besloten tot een draagvlakonderzoek, uitgevoerd door enquêtebureau I&O Research. Uiteindelijk is ervoor gekozen om een bredere afweging te maken waarbij het
draagvlak onder alle inwoners van het huidige Langedijk en Heerhugowaard is gewogen om te komen tot een nieuwe, krachtige gemeente.
Conclusie: De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het herindelingsontwerp.

VOLGNUMMER: 46
Indiener: Inwoner Broek op Langedijk, 6 december 2019
Samenvatting: Indiener geeft aan het passend te vinden als Koedijk en Sint Pancras bij Alkmaar worden ingedeeld.
Reactie: Wij waarderen dat u uw zienswijze geeft over de voorgenomen herindeling. Er is een brede afweging gemaakt om de beide
gemeenten te laten fuseren. In het herindelingsontwerp worden de achtergronden en doelstellingen van de fusie weergegeven: de fusie
verhoogt de kwaliteit, verlaagt de kwetsbaarheid en zorgt voor een sterke positie in de regio. Dit komt het realiseren van publieke waarde
voor de inwoners ten goede. Een bestuurlijke fusie met Alkmaar is nooit een optie geweest.
Het herindelingsontwerp is het resultaat van een proces waarbij inwoners, ondernemers, maatschappelijk middenveld en medeoverheden zijn geïnformeerd en waarbij zij op veel verschillende manieren inbreng konden leveren en hebben geleverd. Naar aanleiding van de
inwonersbijeenkomsten in Sint Pancras en Koedijk, en mede ook naar aanleiding van de enquête die indiener op eigen initiatief is gestart,
is ook besloten tot een draagvlakonderzoek in deze kernen, uitgevoerd door enquêtebureau I&O Research.
De uitkomsten van het draagvlakonderzoek hebben laten zien dat inwoners van Koedijk zich zorgen maken over een eventueel verlies van
de unieke identiteit van de kernen en bestaande voorzieningen. Tegen deze achtergrond is het kernenbeleid als belangrijk onderdeel van
de nieuwe gemeente benoemd en is daar ook al een begin mee gemaakt. In de gesprekken met de Koedijkers kwam daarbij met name
het onderwerp ‘communicatie’ op tafel. Hierbij valt o.a. te denken aan de invloed van de inwoners van Koedijk op keuzes die de gemeente maakt in Koedijk, waaronder het onderhoud van de openbare ruimte dat ook in deze zienswijze wordt genoemd. Gezien de schaal
van Koedijk is geconcludeerd dat het gezamenlijk organiseren van een zogenaamd ‘buurtfeest voor een dag’ een mooi initiatief zou zijn,
om op te halen wat Koedijkers belangrijk vinden (genoemd werd bijvoorbeeld al een jaarlijkse wijkschouw), gericht op het behoud en de
versterking van de leefbaarheid. Het kernenbeleid wordt in het nieuwe jaar voortgezet, geïntensiveerd en verbreed. De huidige gemeenten maken dus een begin met het aangekondigde kernenbeleid; in het herindelingsadvies wordt dit nu uitgebreider beschreven dan in het
ontwerp.
Conclusie: De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het herindelingsontwerp.
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Zienswijzen van maatschappelijke organisaties
die steun uitspreken voor deze herindeling

Twee maatschappelijke organisaties hebben om
uiteenlopende redenen een positieve zienswijze ingediend.
VOLGNUMMER: 12
Indiener en datum: Algemene Ondernemersvereniging Langedijk, 11 november 2019
Samenvatting: Het Ondernemersplatform laat weten dat het de samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk toejuicht. Het Platform zegt zich niet uit te spreken over de situatie Sint Pancras/Koedijk; dat vindt het nadrukkelijk een kwestie tussen de
inwoners en het lokaal openbaar bestuur.
Reactie: Wij beschouwen deze reactie als een ondersteuning van het herindelingsontwerp.
Conclusie: De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het herindelingsontwerp.

VOLGNUMMER: 55
Indiener: Volkstuinvereniging West-Beverkoog te Sint Pancras, 11 december 2019
Samenvatting: De volkstuinvereniging is sinds 1972 actief en biedt aan 120 volkstuinders uit Sint Pancras en Alkmaar de gelegenheid
om hun hobby in praktijk te brengen. Het baart de vereniging zorgen dat zij geen kennis heeft van de toekomstplannen van een nieuwe
gemeente. De belangrijkste zorg is dat de leden van de vereniging op het fraaie en natuurvriendelijke complex kunnen blijven tuinieren.
Als na de eventuele herindeling wij als volkstuinvereniging op dezelfde manier en omvang en op dezelfde locatie kunnen blijven tuinieren,
zijn deze zorgen weggenomen.
Reactie: De nieuwe gemeente heeft als ambitie om ruimte te bieden aan mens en natuur. Het water en groen leveren een belangrijke
bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit van de nieuwe gemeente. Ook het sterke verenigingsleven draagt bij aan de identiteit van de kernen
en de gemeente als geheel. De volkstuinvereniging maakt daar onderdeel van uit.
De vorming van de nieuwe gemeente brengt geen plannen met zich mee om iets te veranderen aan West-Beverkoog. De leden van de
volkstuinvereniging kunnen blijven tuinieren op het fraaie en natuurvriendelijke complex.
Conclusie: De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het herindelingsontwerp.
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Zienswijzen van maatschappelijke organisaties
die zich uitspreken tegen deze herindeling

Vijf maatschappelijke organisaties hebben om
uiteenlopende redenen een negatieve zienswijze ingediend.
VOLGNUMMER: 21
Indiener en datum: De Burgerrekenkamer Langedijk, 25 november 2019
Samenvatting: Ofschoon de Burgerrekenkamer het idee van een bestuurlijke fusie met Heerhugowaard zeer positieve kanten vindt hebben, is de Burgerrekenkamer er vanwege de ondemocratische uitvoering op tegen. De Burgerrekenkamer wijst op een drietal enquêtes
die zij eind 2016 hield: Hoe democratisch is jouw gemeente, Hoe denkt Langedijk over een bestuurlijke fusie en Wat denken Sint Pancras,
Koedijk en Oudkarspel. De uitslagen, die aan de gemeenteraad van Langedijk zijn gezonden, luidden volgens de Burgerrekenkamer respectievelijk dat 90% van de respondenten zegt dat de gemeente Langedijk niet naar haar inwoners luistert, dat 80% van de respondenten
voorstander is van een bestuurlijke fusie, hetzij met Alkmaar, hetzij met Heerhugowaard, hetzij met Alkmaar en Heerhugowaard, en dat
van de 189 respondenten uit Sint Pancras en Koedijk 80% zegt te willen aansluiten bij Alkmaar. De Burgerrekenkamer stelt dat met deze
uitslag niets is gedaan, dat niet is gereageerd op signalen en dat het gemeentebestuur met onzorgvuldig handelen heeft nagelaten voor
draagvlak onder de inwoners te zorgen. Hoezeer het de Burgerrekenkamer ook ter harte zal gaan dat veel geld onnodig zal zijn besteed, is
zij van mening dat de bestuurlijke herindeling zo niet kan worden doorgezet.
Reactie: Wij zijn verheugd dat de Burgerrekenkamer het idee van een bestuurlijke fusie met Heerhugowaard zeer positieve kanten vindt
hebben maar zijn het niet eens met de stelling dat deze fusie ondemocratisch wordt uitgevoerd. De drie enquêtes zijn bekend en zijn
destijds meegewogen in de democratische besluitvorming in de gemeenteraad van Langedijk. Deze democratische besluitvorming was
erop gericht om als gemeente te kunnen blijven voldoen aan de ambities en opgaven ten behoeve van de inwoners. Daar is aanvankelijk
een ambtelijke fusie uitgekomen om de noodzakelijke bestuurskracht van Langedijk te versterken, en na een vergelijking daarvan met een
bestuurlijke fusie hebben de beide gemeenteraden vastgesteld dat deze meer voordelen en minder nadelen biedt (uiteindelijk voor de
inwoners); daarom ligt nu dit herindelingsontwerp voor. Het herindelingsontwerp is het resultaat van een proces waarbij inwoners, ondernemers, maatschappelijk middenveld en medeoverheden zijn geïnformeerd en waarbij zij op veel verschillende manieren inbreng konden
leveren en hebben geleverd. Naar aanleiding van de inwonersbijeenkomsten in Sint Pancras en Koedijk is ook besloten tot een draagvlakonderzoek, uitgevoerd door enquêtebureau I&O Research. Uiteindelijk is ervoor gekozen om een bredere afweging te maken waarbij het
draagvlak onder alle inwoners van het huidige Langedijk en Heerhugowaard is gewogen om te komen tot een nieuwe, krachtige gemeente.
Conclusie: De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het herindelingsontwerp.
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VOLGNUMMER: 52
Indiener en datum: Vereniging Dorpsraad Sint Pancras, 10 december 2019
Samenvatting: De Dorpsraad Sint Pancras heeft een zienswijze ingediend waarvan twee bijlagen (een reactienota op het herindelingsontwerp en een visiedocument) een integraal onderdeel vormen. In de bijlage bij deze reactienota wordt uitgebreid ingegaan op deze
twee bijlagen van de zienswijze van de Dorpsraad.
De Dorpsraad wijst in zijn brief op het proces dat aan dit herindelingsontwerp vooraf is gegaan, waarbij de Dorpsraad op diverse formele en informele momenten zijn wensen heeft aangegeven. De Dorpsraad heeft in juni 2019 besloten een petitie te organiseren die inmiddels door 2680
inwoners van 18 jaar en ouder is ondertekend. Procentueel is dit 56 procent. De ondertekenaars wensen dat Sint Pancras bij Alkmaar gevoegd
dient te worden.
De Dorpsraad stelt voor om door middel van een grenscorrectie te bewerkstelligen dat Sint Pancras bij Alkmaar gevoegd wordt. Gelet op de
voorwaarde uit de wet Arhi, dat bij grenscorrecties het inwoneraantal van de betrokken gemeenten met niet meer dan tien procent toe- of
afneemt, kan Sint Pancras in de ogen van de Dorpsraad toegevoegd worden aan de Gemeente Alkmaar direct na de totstandkoming van de
nieuwe fusiegemeente.
De zienswijze kent twee bijlagen: de visie die de Dorpsraad op 24 augustus 2018 aan de gemeenteraad van Langedijk zond over de herindeling, en een reactienota die op onderdelen ingaat op het herindelingsontwerp en de achtergronden ervan. Deze reactienota bestaat uit een
aantal onderdelen: Historie, Draagvlak, Meerderheid, Maatschappelijk draagvlak, Bestuurskracht, Financiële huishouding, Interne samenhang,
Voorzieningen, Openlandschap buitengebied, Infrastructuur, Bebouwing, Groenvoorziening, Veiligheid, Koedijk, Betrokkenheid inwoners en gemeenschappen, Bestuur betrokken, responsief, benaderbaar, Zaken die speelden en spelen bij de Dorpsraad, Regionale samenhang, Bedrijven,
Maatschappelijke instellingen, Conclusie toetsing van de fusie. In twee bijlagen bij deze reactienota wijst de Dorpsraad op een aantal lopende
zaken die spelen bij de Dorpsraad/Dorpsplatform, en geeft de Dorpsraad een voorbeeld van een wensenpakket van Sint Pancras.
Reactie: Wij waarderen de grote betrokkenheid van de Dorpsraad en de gedegen wijze waarop zij het herindelingsontwerp van commentaar
en vragen heeft voorzien. De reactienota van de Dorpsraad bevat een zeer groot aantal punten. In de bijlage gaan wij daar puntsgewijs op
in. Bovendien treden we graag in gesprek over de dienstverlening aan Sint Pancras in het kader van het kernenbeleid. De zienswijze van de
Dorpsraad bevat veel onderwerpen die daarbinnen kunnen worden opgepakt.
Terecht stelt de Dorpsraad dat Sint Pancras een eigen karakter heeft. Het dorpse karakter was een van de belangrijkste redenen dat de inwoners van het dorp bij de herindeling van 1990 erop aandrongen om onderdeel te worden van Langedijk, dat bestaat uit soortgelijke kernen en
daarom meer oog zou hebben voor de landelijke eigenschappen dan het veel grotere Alkmaar.
De inwoners van Sint Pancras hechten aan het speciﬁeke karakter van hun kern. Dit geldt overigens ook voor de inwoners van de andere
kernen van de nieuwe gemeente. Ook de gemeenteraden en colleges van Langedijk en Heerhugowaard hechten veel waarde aan het borgen
van de eigenheid en vitaliteit van de dorpen en kernen. Wij zijn ervan overtuigd dat juist een nieuwe, sterke gemeente beter dan voorheen
kan voldoen aan de behoeften van de inwoners van Sint Pancras.
De behoefte aan dienstverlening op maat is een van de redenen dat in het herindelingsontwerp het kernenbeleid is geformuleerd. Het kernenbeleid is verder uitgewerkt in de maanden na het vaststellen van het aanvankelijke herindelingsontwerp door de beide gemeenteraden.
De uitgangspunten van het kernenbeleid luiden als volgt:
• Maatwerk in de manier waarop het kernenbeleid per kern of wijk wordt vormgegeven;
• Agenderingsrecht door zowel inwoners als gemeente: beiden kunnen onderwerpen inbrengen ter bespreking;
• ‘Institutionalisering’ voorkomen: een ‘tussenlaag’ tussen gemeente en inwoners door vaststaande ‘ons-kent-ons-structuren’ moet vermeden worden;
• Coproductie bij de vormgeving van het kernenbeleid: het maatwerk per kern of wijk komt tot stand in samenspraak tussen inwoners en
gemeente;
• Grenzeloos besturen: inwoners dienen geen last te hebben van gemeentegrenzen.
Parallel aan het herindelingsproces is het (door)ontwikkelen van het kernenbeleid al concreet gestart.
De afgelopen periode zijn er zowel ambtelijk als bestuurlijk meerdere gesprekken gevoerd met inwoners van Sint Pancras (en overigens ook
Koedijk), waaronder met vertegenwoordigers van het voormalige dorpsplatform en de Dorpsraad. Deze (veelal) constructieve gesprekken
gingen o.a. over kernenbeleid in de breedste zin van het woord. Inmiddels zijn zes ‘inloopspreekuren’ gehouden in het dorpshuis De Geist,
onder andere met wethouder Jongenelen daarbij. In de spreekuren zijn diverse onderwerpen naar voren gebracht, die worden opgepakt.
Voor beide dorpen is ook een ‘ontwerpsessie kernenbeleid’ georganiseerd. In de ontwerpsessie in Sint Pancras is door de aanwezigen in
gezamenlijkheid besloten om de gesprekken over ‘kernenbeleid’ in het nieuwe jaar voort te zetten, te intensiveren en te verbreden. Hierin
wordt op zoek gegaan naar elementen om de samenwerking te verbeteren en te versterken. Daarbij staat het belang van de betrokken inwoners voorop. We zien dit als een goede start om het kernenbeleid verder vorm en inhoud te geven. De colleges van de gemeenten Langedijk
en Heerhugowaard hebben in de afgelopen tijd meerdere malen aan Alkmaar voorgesteld om voor Sint Pancras een Thorbecke-experiment te
ontwikkelen waarbij de – nu nog drie, later twee – gemeenten samen zorgen voor de maximale publieke waarde voor de inwoners. Daarmee
komt centraal te staan wat voor de inwoners belangrijk is om te realiseren, in plaats van welke gemeentelijke organisatie dat doet.
De procedure van een grenscorrectie kan – zoals de Dorpsraadzelf zelf ook stelt – pas plaatsvinden nadat de gemeenten Langedijk en
Heerhugowaard zijn samengegaan. Immers, Sint Pancras vormt met zijn inwoneraantal van 6.050 meer dan tien procent van de huidige gemeente Langedijk. De gemeenteraad van de nieuwe gemeente en de gemeenteraad van Alkmaar moeten hiertoe dan een proces in werking
zetten. Wanneer de procedure van een grenscorrectie meteen start na de totstandkoming van de nieuwe gemeente, treedt de correctie op
zijn vroegst in werking per 1 januari 2023.
Dat zou dan het volgende betekenen:
In de eerste plaats gaat deze route in tegen de geest van de wet Algemene Regels Herindeling (Arhi). Deze wet biedt regels rond een
herindelingsproces van gemeenten en biedt democratische en organisatorische waarborgen. Een grenswijziging vlak na de vorming van de
nieuwe gemeente gaat voorbij aan de ‘tienprocentsregel’, die voorschrijft dat een volledige herindelingsprocedure moet plaatsvinden als
meer dan tien procent van de bevolking in het gebied woont dat overgaat naar een andere gemeente. Daar is hier sprake van. Wanneer de
grenscorrectie zoals hier bedoeld zou plaatsvinden vlak na de herindeling, zijn de 6.050 inwoners van Sint Pancras 3,5 jaar niet vertegenwoordigd in een gemeenteraad.
Ten tweede leidt dit ertoe dat de organisatie van de nieuwe gemeente snel daarna gedeeltelijk moet worden ontvlochten. Dit om een
overgang van ambtenaren naar Alkmaar te faciliteren onder de regel ‘medewerker volgt taak’. Dit vooruitzicht zal leiden tot onzekerheid voor
medewerkers en een vertraging in de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie. Ten derde zou er ook een negatief effect optreden voor
de nieuwe gemeente. Om deze formele en praktische redenen is een grenswijziging vlak na de voorgenomen herindeling geen optie.
De visie en de reactienota van de Dorpsraad gaan op een groot aantal punten in op onderdelen van het herindelingsontwerp. Wij nemen dat
zeer serieus. Daarom gaan wij punt voor punt daarop in; zie hiervoor de bijlage van deze zienswijze.
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Conclusie: Sinds het uitkomen van het herindelingsontwerp is het beoogde kernenbeleid van de nieuwe gemeente verder ontwikkeld.
Om het eigen karakter van Sint Pancras te respecteren is dat van groot belang. Bovendien willen de huidige gemeenten Langedijk en
Heerhugowaard, en straks de nieuwe gemeente, in samenwerking met de gemeente Alkmaar een Thorbecke-experiment ontwikkelen om
samen met de inwoners opgaven van het dorp te realiseren. De gemeente Langedijk is hier al mee begonnen. Deze ontwikkelingen en
voornemens staan in een aanvulling in het herindelingsontwerp.

SAMENVOEGING GEMEENTEN LANGEDIJK EN HEERHUGOWAARD

113

VOLGNUMMER: 53
Indiener: Fractie Kleurrijk Langedijk, 10 december 2019
Samenvatting: De gemeenteraadsfractie van Kleurrijk Langedijk dient een negatieve zienswijze in en is het op vele punten niet eens met
het herindelingsontwerp. De fractie vindt met name het draagvlakonderzoek vooraf en achteraf onder de inwoners van Langedijk ernstig
tekortschieten. De indiener stelt dat tijdens de inventarisatie van ambtelijke fusiekandidaten de gemeente Bergen aangaf voor geen
enkele vorm van fusie te voelen, en dat Schagen en Alkmaar wel wilden spreken over een bestuurlijke fusie, maar niet over een ambtelijke fusie. De gemeente Heerhugowaard wilde volgens de fractie van Kleurrijk Langedijk wel een ambtelijke fusie aangaan maar met
stip op de horizon van een bestuurlijke fusie. De inwoners van Langedijk en Heerhugowaard gingen er volgens indiener van uit dat hun
gemeente met de ambtelijke fusie zelfstandig zou blijven. De partijen die voor de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen een bestuurlijke
fusie hadden staan, hebben bij deze verkiezingen niet méér zetels behaald dan zij al hadden. Overige partijen gaven luid en duidelijk aan
dat Langedijk zelfstandig moest blijven en hebben de meerderheid in de raad behaald. De indiener stelt dat daarmee Langedijker kiezer
duidelijk had gesproken. Daarna is volgens de fractie Berenschot aan het werk gezet om een rapport uit te brengen waarbij de ambtelijke
fusie met Heerhugowaard zogenaamd niets op zou leveren. Er werd binnen 3 maanden na de verkiezingen ingezet op een bestuurlijke fusie. Vanaf dat moment is er volgens de fractie van Kleurrijk Langedijk nooit en te nimmer naar draagvlak gezocht in de Langedijker samenleving of een consultatie gedaan onder inwoners. Voor een bestuurlijke fusie waren er, zo bleek uit de gespreksverslagen van december
2017, meerdere buurtgemeentes bereid. De colleges van Heerhugowaard en Langedijk zijn wel het gesprek aangegaan met Alkmaar, maar
hebben daar verteld dat zij samen een fusie aangaan. Schrijver stelt dat naar aanleiding van het fusiemagazine de verbijstering onder alle
Langedijker inwoners groot was en in alle zes dorpskernen verontwaardigd werd gereageerd. De consultatieavonden zijn volgens indiener
alsnog gehouden omdat ondertussen bekend was dat deze herindeling onder het nieuwe herindelingsbeleid 2019 valt. De communicatie
over de mogelijkheden om aan de consultatie deel te nemen zou tekort zijn geschoten. Op alle inwonersavonden spraken allen zich uit
tegen een fusie met Heerhugowaard en spraken zij vooral over het feit dat ze geenszins betrokken of vooraf hierover waren gevraagd.
Daarbij wijst Kleurrijk Langedijk ook en met name op de avonden in Koedijk en Sint Pancras. Verder brengt de fractie in herinnering dat in
de Alkmaarsche Courant van 9 juli 2016 de toenmalig Commissaris van de Koning in een interview als gemeld, dat mocht het wat betreft
de gemeente Langedijk tot een bestuurlijke fusie komen, voor de kernen Sint Pancras en Koedijk een aparte logische stap gemaakt zou
moeten worden. Het draagvlakonderzoek had volgens indiener ook in de andere kernen van Langedijk moeten plaatsvinden, en is op het
verkeerde tijdstip en met de verkeerde vraagstelling gehouden. Kleurrijk Langedijk concludeert dat de inwoners van de kernen Oudkarspel, Noord-Scharwoude, Zuid-Scharwoude en Broek op Langedijk op geen enkele wijze vooraf of achteraf of via gemeenteraadsverkiezingen hun democratische keuze hebben kunnen en mogen maken. De inwoners van de kernen Sint Pancras en Koedijk zijn wel schriftelijk
ondervraagd, maar met deze uitkomst is niets gedaan in het herindelingsontwerp.
Reactie: De fractie van Kleurrijk Langedijk is tijdens het hele proces binnen de gemeenteraad nauw op de hoogte en betrokken geweest.
Uit de toekomstoriëntatie van Langedijk bleek, dat deze gemeente op de huidige manier niet de benodigde bestuurskracht heeft die inwoners en ondernemers van hun gemeente mogen verwachten. Er moest dus iets gebeuren.
Op 18 april 2017 nam de gemeenteraad van Langedijk het openbare besluit om ambtelijk te fuseren en het college op te dragen een
fusiepartner te zoeken om de noodzakelijke bestuurskracht van Langedijk te versterken. De resultaten van de rondgang langs buurgemeenten en de daarop volgende keuze voor Heerhugowaard als fusiepartner is door het college aan de raad voorgelegd ten behoeve van
de raadsvergadering van 12 december 2017. De gemeente Schagen en de BUCH gemeenten hebben destijds bij het eerste oriënterend
gesprek al aangegeven een ambtelijke fusie uit te sluiten. Het college van burgemeester en wethouders van Heerhugowaard heeft in alle
gevoerde gesprekken zich duidelijk en consistent uitgesproken voor een ambtelijke fusie met Langedijk. Heerhugowaard koos nadrukkelijk voor co-creatie waar het ging om de vorming van de nieuwe organisatie. Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar
stond in principe positief tegenover een ambtelijke fusie, maar had nog geen inzicht in de meerwaarde voor de eigen gemeente. Alkmaar
wilde daarvoor op een groot aantal aspecten zelf onderzoek doen. Dit door Alkmaar te voeren onderzoek was nog niet gestart en zou tot
in 2018 gaan duren. Daarop besloot het college van Langedijk aan de raad voor te stellen een traject met Heerhugowaard aan te gaan als
enige gerede partner op dat moment. In het raadsvoorstel staan diverse argumenten, waaronder de gedeelde visie over de contouren van
een ambtelijke fusie, het feit dat de gemeenten al op veel terreinen samenwerken en het belang van de door beide gemeente gedeelde
ICT-infrastructuur.
In maart 2018 vonden gemeenteraadsverkiezingen plaats, waarbij twee politieke partijen de fusie expliciet tot onderwerp van de verkiezingen 2018 maakten. Dit heeft niet geleid tot meer stemmen of wijzigingen of andere meerderheden in de raad met betrekking tot de
fusie.
De ambtelijke fusie is onderwerp geweest van een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek, dat op 18 september 2018 in de gemeenteraad
van Langedijk is behandeld. Het onderzoek is gedaan door onafhankelijk bureau Berenschot, dat daarvoor onder meer gebruik maakte
van zijn kennis en expertise rond ambtelijke fusieorganisaties op basis van recent onderzoek dat het bureau heeft gedaan naar ambtelijke
fusieorganisaties in Nederland.
De mogelijkheid om te komen tot deze ambtelijke fusieorganisatie is op haalbaarheid onderzocht. Daar kwam uit dat de ambtelijke fusie
op zich haalbaar was, maar dat de synergievoordelen ook beperkt zouden zijn omdat de organisaties al veel samen deden. Bovendien
zaten beide organisaties (te) ‘krap in het jasje’, zodat hierin sowieso moest worden geïnvesteerd. Daarop hebben de gemeenteraden
besloten om een vergelijking te laten maken met de situatie van een bestuurlijke fusie. Op basis van dat onderzoek hebben de beide
gemeenteraden vastgesteld dat deze meer voordelen en minder nadelen biedt (uiteindelijk voor de inwoners en ondernemers). Daarop
hebben de gemeenteraden een principebesluit genomen om te herindelen.
Na dit principebesluit heeft een consultatietraject plaatsgevonden, dat voldoet aan de eisen van de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (beleidskader Gemeentelijke herindeling). Voor wat betreft het draagvlak staat daarin dat gemeentebesturen dat draagvlak zowel moeten beoordelen, en er ook in moeten investeren. Het traject was op deze twee aspecten gericht: er werd uitgelegd hoe de
gemeentebesturen waren gekomen tot het principebesluit, en er werd opgehaald hoe inwoners daar tegenaan kijken. Inwoners konden
hun opvattingen, suggesties en aandachtspunten voor de te ontwerpen nieuwe gemeenten meegeven. Er was voorzien in een reeks
middelen (onder andere magazines, een site, straatinterviews) en één inwonersavond per kern. Omdat de avond in Sint Pancras zowel in
opkomst als inhoud daartoe aanleiding gaf, heeft hier nog een tweede avond plaatsgevonden. Diverse signalen tijdens deze consultatie,
zoals de inwonersavonden in Koedijk en Sint Pancras, hebben aanleiding gegeven om een draagvlakonderzoek te houden. Dit onderzoek
was alleen gericht op de kernen Sint Pancras en Koedijk, omdat uit de andere kernen geengrote bezwaren naar voren kwamen tegen de
voorgenomen fusie. Uit het draagvlakonderzoek bleek dat inwoners van Sint Pancras en Koedijk zich zorgen maken over een eventueel
verlies van de unieke identiteit van de kernen en bestaande voorzieningen. Tegen deze achtergrond is het kernenbeleid als belangrijk
onderdeel van de nieuwe gemeente benoemd en is daar ook al een begin mee gemaakt; zowel in Koedijk als Sint Pancras.
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Conclusie: Deze zienswijze geeft geen aanleiding om het herindelingsontwerp aan te passen. Het herindelingsontwerp wordt wel aangepast met een verduidelijking van het kernenbeleid. Niet als indiener van een zienswijze, maar als leden van de gemeenteraad hebben
de leden van de fractie Kleurrijk Langedijk de gelegenheid in de Raad verder mee te praten en mee te beslissen over het uiteindelijke
herindelingsontwerp.

VOLGNUMMER: 54
Indiener: Vereniging Ondernemend Regio Alkmaar (ORA), 11 december 2019
Samenvatting: De vereniging kan zich vinden in de doelstellingen van het verhogen van de kwaliteit en het verlagen van de kwetsbaarheid, maar vindt het argument van de versterking van de positie in de regio discutabel. Er wordt reeds geruime tijd samengewerkt door
de gemeenten Alkmaar, Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo, Langedijk en Heerhugowaard in de Regio Alkmaar. Het gebied kent grote
ambities die een zeer sterke regionale samenwerking vereisen. De vorming van drie gelijke ‘machtsblokken’ (Alkmaar, BUCH-gemeenten
en de nieuwe gemeente) staat dat in de weg. De vereniging ORA is van mening dat de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk
nu klaar zijn voor de vorming van één gemeente. Dat versterkt niet de positie in de regio, maar de positie van de regio. Onderzoek van
een specialist in opdracht van de ORA wijst uit dat dit bovendien een verhoging betekent van de uitkering uit het gemeentefonds. De
vereniging vraagt om de beoogde schaalvergroting meteen door te zetten naar één gemeente HAL, met als doel om binnen tien jaar ook
samen te gaan met de gemeente BUCH.
Reactie: Wij zijn verheugd dat de ondernemersvereniging constateert dat de fusie een verhoging van de kwaliteit en verlaging van de
kwetsbaarheid met zich meebrengt. Wij vinden dat ook de regionale ontwikkeling gediend is met de vorming van een nieuwe, sterke gemeente. Uit de toekomstoriëntatie van Langedijk bleek, dat deze gemeente op de huidige manier niet de benodigde bestuurskracht heeft
die inwoners en ondernemers van hun gemeente mogen verwachten. Er moest dus iets gebeuren. Uit de alternatieven koos de gemeenteraad een ambtelijke fusie om de noodzakelijke bestuurskracht van Langedijk te versterken. Uit de rondgang langs buurgemeenten bleek
dat Heerhugowaard hiervoor de meest gerede kandidaat was. De mogelijkheid om te komen tot deze ambtelijke fusieorganisatie is op
haalbaarheid onderzocht. Daar kwam uit dat de ambtelijke fusie op zich haalbaar was, maar dat de synergievoordelen ook beperkt zouden
zijn omdat de organisaties al veel samen deden. Bovendien zaten beide organisaties (te) ‘krap in het jasje’, zodat hierin sowieso moest
worden geïnvesteerd. Daarop hebben de gemeenteraden besloten om een vergelijking te laten maken met de situatie van een bestuurlijke fusie. Op basis van dat onderzoek hebben de beide gemeenteraden vastgesteld dat deze meer voordelen en minder nadelen biedt
(uiteindelijk voor de inwoners en ondernemers). Daarop hebben de gemeenteraden een principebesluit genomen om te herindelen.
Een bestuurlijke fusie met Alkmaar erbij tot een nieuwe ‘HAL-gemeente’ is in dit hele traject geen optie geweest. De omliggende gemeenten inclusief Alkmaar zelf vinden dat een nieuwe gemeente zal winnen aan slagkracht, bestuurskracht en aantrekkingskracht op bewoners en bedrijven. Daarmee kan de nieuwe gemeente bijdragen aan een sterke regio en goede, evenwichtige regionale verhoudingen.
Alkmaar en ook de BUCH-gemeenten vertrouwen erop dat de goede relatie die zij hebben met de twee huidige afzonderlijke gemeenten,
met de nieuwe gemeente wordt voortgezet. De vorming van een gemeente samen met Alkmaar, en op termijn met de BUCH-gemeenten
erbij, betekent dat de huidige herindeling wordt stopgezet en dat de betrokken gemeenten een lang, nieuw traject ingaan. Dit zou het
huidige proces om de bestuurskracht te versterken met een nieuwe gemeente, aanzienlijk vertragen. Bovendien hebben geen van de
betrokken gemeenteraden uitgesproken dat zo’n gemeente een optie zou moeten zijn. We zien op dit moment dan ook geen draagvlak
voor een dergelijke grote herindeling.
Conclusie: De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het herindelingsontwerp.

VOLGNUMMER: 60
Indiener: Stichting Langedijk, hoe lang nog?, 12 december 2019
Samenvatting: Indiener is tegen een bestuurlijke fusie en dringt erop aan om vanwege het behoud van het mooie en dorpse van Langedijk alleen over te gaan tot een ambtelijke fusie. Deze bestuurlijke fusie is niet de gewenste uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen.
Reactie: De voorgenomen herindeling is de uitkomst van een democratisch proces. Zowel de ambtelijke als de bestuurlijke fusie zijn
meerdere malen in inwonerssessies en in commissies en de gemeenteraad zelf aan de orde geweest. Alle inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties zijn op diverse manieren bij het opstellen van het herindelingsontwerp betrokken geweest. Vanaf het moment
dat de gemeente Langedijk zich begon te oriënteren op haar bestuurlijke toekomst (in 2012), hebben inwoners in diverse trajecten op
verschillende manieren inbreng kunnen leveren.
Het hele traject is begonnen met een toekomstoriëntatie van de gemeente Langedijk, waaruit bleek dat de gemeente onvoldoende
bestuurskracht had om aan de ambities en opgaven voor de toekomst te voldoen. Uit de geschetste alternatieven koos de gemeenteraad
ervoor om een ambtelijke fusie aan te gaan. Uit de rondgang langs buurgemeenten bleek dat Heerhugowaard hiervoor de meest gerede
kandidaat was. Het haalbaarheidsonderzoek naar deze ambtelijke fusie toonde aan dat de fusie haalbaar was: de gemeenten vertonen
veel beleidsmatige overeenkomsten, werkten al op veel terreinen samen en deelden een visie op de (totstandkoming van) de nieuwe organisatie. Het haalbaarheidsonderzoek en het later verschenen bedrijfsplan tonen al veel feitelijke argumenten voor een ambtelijke fusie.
Tijdens de uitwerking van dit bedrijfsplan hebben de gemeenteraden gevraagd om een vergelijking te maken met de situatie van een bestuurlijke fusie. Uit deze (openbare) vergelijking trokken de gemeenteraden de conclusie dat een bestuurlijke fusie te verkiezen is boven
een ambtelijke. In het herindelingsontwerp worden de achtergronden en doelstellingen van de fusie weergegeven: de fusie verhoogt de
kwaliteit, verlaagt de kwetsbaarheid en zorgt voor een sterke positie in de regio.
Conclusie: De zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het herindelingsontwerp.
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Zienswijzen van omliggende gemeenten

In het onderstaande overzichten worden de zienswijzen van omliggende gemeenten op het herindelingsontwerp
weergegeven. Er wordt eerst een samenvatting gegeven. Daaronder staat de reactie daarop. Vervolgens wordt in de
conclusie weergegeven of dit tot een wijziging van het herindelingsontwerp heeft geleid.

1.

Zienswijzen van omliggende gemeenten die steun
uitspreken voor deze herindeling

Zes omliggende gemeenten hebben hun steun uitgesproken voor de voorgenomen herindeling. Zij wijzen op het belang van
een krachtige gemeente, ook ten behoeve van de regio. De gemeenten worden bedankt voor de positieve reactie. Wij zien uit
naar een vruchtbare regionale samenwerking in de toekomst.

VOLGNUMMER: 3
Gemeente: Heiloo, 1 november 2019
Samenvatting: Het college van de gemeente Heiloo geeft een positieve zienswijze op de fusie van de gemeenten. Dit past op de weg
die de gemeenten met elkaar zijn ingeslagen om te komen tot een goed functionerende regio Alkmaar.
Reactie: Wij danken het college voor de positieve reactie. Wij zien uit naar een vruchtbare regionale samenwerking in de toekomst.
Conclusie: De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het herindelingsontwerp.

VOLGNUMMER: 4
Gemeente: Castricum, 4 november 2019
Samenvatting: Het herindelingsontwerp is een logisch vervolg op en ook een formeel te nemen stap in het proces om te komen tot een
bestuurlijke fusie. Herkenbaar voor Castricum zijn de redenen, die worden aangevoerd voor een bestuurlijke fusie. In de voorbereiding
is gesproken met de gemeenten in de directe omgeving en een aantal belangrijke regionale samenwerkingsverbanden. Uit het ontwerp
blijkt dat in deze gesprekken een brede steun naar voren komt voor de vorming van de nieuwe gemeente. Daarmee is voor Castricum
voldoende regionaal bestuurlijk draagvlak aangetoond. Het college van de gemeente Castricum geeft daarom een positieve zienswijze op
de voorgenomen fusie.
Reactie: Wij danken het college voor de positieve reactie. Wij zien uit naar een vruchtbare regionale samenwerking in de toekomst.
Conclusie: De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het herindelingsontwerp.

VOLGNUMMER: 5
Gemeente: Bergen, 7 november 2019
Samenvatting: Het herindelingsontwerp is een logisch vervolg op en ook een formeel te nemen stap in de te komen tot een bestuurlijke
fusie. Herkenbaar voor Bergen zijn de redenen, die worden aangevoerd voor een bestuurlijke fusie. In de voorbereiding is gesproken met
de gemeenten in de directe omgeving en een aantal belangrijke regionale samenwerkingsverbanden. Uit het ontwerp blijkt dat in deze
gesprekken een brede steun naar voren komt voor de vorming van de nieuwe gemeente. Daarmee is voor Bergen voldoende regionaal
bestuurlijk draagvlak aangetoond. Het college van de gemeente Bergen geeft daarom een positieve zienswijze op de voorgenomen fusie.
Reactie: Wij danken het college voor de positieve reactie. Wij zien uit naar een vruchtbare regionale samenwerking in de toekomst.
Conclusie: De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het herindelingsontwerp.

116

HERINDELINGSADVIES DIJK EN WAARD

VOLGNUMMER: 6
Gemeente: Uitgeest, 11 november 2019
Samenvatting: Het herindelingsontwerp is een logisch vervolg op en ook een formeel te nemen stap in de te komen tot een bestuurlijke
fusie. Herkenbaar voor Uitgeest zijn de redenen, die worden aangevoerd voor een bestuurlijke fusie. In de voorbereiding is gesproken
met de gemeenten in de directe omgeving en een aantal belangrijke regionale samenwerkingsverbanden. Uit het ontwerp blijkt dat in
deze gesprekken een brede steun naar voren komt voor de vorming van de nieuwe gemeente. Daarmee is voor Uitgeest voldoende regionaal bestuurlijk draagvlak aangetoond. Het college van de gemeente Uitgeest geeft daarom een positieve zienswijze op de voorgenomen
fusie.
Reactie: Wij danken het college voor de positieve reactie. Wij zien uit naar een vruchtbare regionale samenwerking in de toekomst.
Conclusie: De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het herindelingsontwerp.

VOLGNUMMER: 10
Gemeente: Schagen, 18 november 2019
Samenvatting: De gemeente Schagen is van mening dat de voorgenomen fusie, gezien de gemeentelijke indelingen in de regio, als een
passende ontwikkeling en een logische vervolgstap op de samenwerking die er al was. Schagen ziet deze herindeling als een bestuurlijke
ontwikkeling waar vertrouwen uit kan worden gehaald: minder kwetsbaar als individuele gemeente en krachtiger als regionale partner. Als
buurgemeente spreekt Schagen haar positieve waardering uit.
Reactie: Wij danken het college voor de positieve reactie. Wij zien uit naar een vruchtbare regionale samenwerking in de toekomst.
Conclusie: De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het herindelingsontwerp.

VOLGNUMMER: 48
Gemeente: Koggenland, 6 december 2019
Samenvatting: De gemeente Koggenland deelt mee dat zij kan instemmen met het herindelingsontwerp. De opgaven en ambities zijn
herkenbaar naar voren gebracht. Hierin ziet Koggenland ook de aansluiting bij de opgaven op (boven)regionaal niveau.
Reactie: Wij danken het college voor de positieve reactie. Wij zien uit naar een vruchtbare regionale samenwerking in de toekomst.
Conclusie: De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het herindelingsontwerp.
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2.

Zienswijzen van omliggende gemeenten die
zich uitspreken tegen deze herindeling

Er is één gemeente die een zienswijze heeft ingediend die
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Ten tweede wordt gewezen op de formele onmogelijkheid
van de voorstellen van Alkmaar zonder het
herindelingsproces te vertragen.

niet uitsluitend steun uitspreekt voor deze voorgenomen
herindeling. Alkmaar vindt de fusie op zich een goede stap,

Tot slot willen wij opmerken dat wij net als Alkmaar hopen

maar maakt een uitzondering daarop voor wat betreft de

dat een goede relatie zal ontstaan tussen Alkmaar en de

kernen Sint Pancras en Koedijk. Alkmaar stelt dat er meer

nieuwe gemeente. Alkmaar heeft daarvoor als grotere

draagvlak in deze kernen is om bij Alkmaar te worden

partner in de regio een speciﬁeke verantwoordelijkheid. Wij

ingedeeld. De gemeente Alkmaar schetst kort drie varianten

willen vermijden dat de bovenstaande discussie een druk

om deze kernen bij Alkmaar te voegen: een grenscorrectie,

legt op deze relatie en hopen in goed overleg te komen tot

een ‘lichte samenvoeging’ en een volledig nieuwe

het beste publieke resultaat; zowel voor de beide kernen als

herindelingsprocedure. De eerste variant geniet de voorkeur

de gemeenten als geheel.

van Alkmaar.
De reactie hierop is tweeledig. In de eerste plaats wordt
ingegaan op het inhoudelijke belang dat voorop staat: het
bieden van maximale publieke waarde voor de inwoners
van de nieuwe gemeente. De gemeenten Langedijk en
Heerhugowaard zijn al begonnen met het kernenbeleid
en geven dit graag met de gemeente Alkmaar vorm als
arrangement om de kernen Sint Pancras en Koedijk zo goed
mogelijk te bedienen, waarbij de publieke waarde centraal
staat en niet de gemeente.
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VOLGNUMMER: 38
Gemeente: Alkmaar, 28 november 2019
Samenvatting: Naar de mening van Alkmaar is de fusie tussen de gemeenten een goede stap. De nieuwe gemeente zal winnen aan
slagkracht, bestuurskracht en aantrekkingskracht op bewoners en bedrijven. Ook kan de nieuwe gemeente bijdragen aan goede, evenwichtige regionale verhoudingen. Naar Alkmaar hoopt, wordt de goede relatie die Alkmaar met de twee huidige afzonderlijke gemeenten
heeft ook met de nieuwe gemeente voortgezet.
Wat betreft de kernen Koedijk en Sint Pancras doet Alkmaar een voorstel dat afwijkt van het herindelingsontwerp. Daarbij stelt Alkmaar
dat het draagvlak voor de fusie tussen Langedijk en Heerhugowaard in de dorpen Sint Pancras en Koedijk ontbreekt, blijkens onder andere de draagvlakmeting van I&O Research. De gemeenteraad van Alkmaar heeft aangegeven dat de wens van de bewoners bij herindelingen voorop dient te staan en heeft op 25 april 2019 unaniem een motie aangenomen met als strekking dat de bewoners die bij Alkmaar
willen horen op een warm welkom kunnen rekenen.
De gemeente Alkmaar schetst kort drie varianten: een grenscorrectie, een ‘lichte samenvoeging’ en een volledig nieuwe herindelingsprocedure. De eerste variant geniet de voorkeur van Alkmaar. Indien deze eerste variant niet haalbaar blijkt, is Alkmaar bereid mee te werken
aan variant 2. Indien ook variant 2 niet haalbaar is, is Alkmaar bereid de procedure zoals omschreven onder variant 3 te volgen.
Reactie: Anders dan het argument van draagvlak biedt deze zienswijze geen inhoudelijke aanknopingspunten waarom de inwoners van de kernen Sint Pancras en Koedijk in de toekomst beter af zouden zijn met een samenvoeging met de gemeente Alkmaar. Het is ons (de gemeenteraden van Langedijk en Heerhugowaard) in dit herindelingsvoorstel juist te doen om de maatschappelijke meerwaarde die de nieuwe gemeente
aan de inwoners kan bieden. Daarom wordt in het herindelingsontwerp nadrukkelijk gewezen op het kernenbeleid om optimaal aan te sluiten
bij de wensen die gepaard gaan met het speciﬁeke karakter van de verschillende dorpen. Het kernenbeleid is als belangrijk onderdeel van de
nieuwe gemeente benoemd en daar is ook al een begin mee gemaakt. Het herindelingsontwerp zal naar aanleiding daarvan worden aangevuld.
Sint Pancras ligt dicht bij Alkmaar; voor sommige voorzieningen en de bereikbaarheid is een aantal inwoners gericht op deze gemeente. Voor
veel andere aspecten heeft de kern veel meer een band met de overige kernen van het huidige Langedijk. Ongeacht van welke gemeente je
inwoner bent, bestuurders van diverse gemeenten zouden altijd het belang van de betrokken inwoners voorop moeten stellen. De colleges van
de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard hebben in de afgelopen tijd meerdere malen aan Alkmaar voorgesteld om voor Sint Pancras een
Thorbecke-experiment te ontwikkelen waarbij de – nu nog drie, later twee – gemeenten samen zorgen voor de maximale publieke waarde voor
de inwoners. Daarmee komt centraal te staan wat voor de inwoners belangrijk is om te realiseren, in plaats van welke gemeentelijke organisatie dat doet. In een lokaal overleg met inwoners en bestuur kan worden geïdentiﬁceerd wat moet worden opgepakt, waarbij per onderwerp kan
verschillen vanuit welke gemeente dat wordt geregeld. Een dergelijk arrangement kan in de vorm van een zogeheten ‘Thorbecke-experiment’,
waarmee dan ook eventuele beperkende formele regels geen belemmering meer vormen.
Het gebied van de voormalige gemeente Koedijk, dat in 1972 voor het grootste deel bij Sint Pancras werd gevoegd en in 1990 overging naar
Langedijk, bestaat voor een groot deel uit landelijk gebied dat daarmee een belangrijke bijdrage levert aan het groene karakter van de nieuwe
gemeente ten noorden van de stad Alkmaar. Er is geen maatschappelijk probleem dat beter of alleen zou kunnen worden opgelost met het
voegen van de kern bij Alkmaar. Ook hier zou een gezamenlijk arrangement van de gemeenten samen kunnen bijdragen aan het bieden van de
maximale publieke waarde aan de inwoners van de kern.
Wij vinden om diverse redenen dat de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard in hun geheel zouden moeten samengevoegd. Hiermee ontstaat een sterke nieuwe gemeente die in staat is om haar inwoners optimaal te bedienen en ook in de regio een sterke rol te spelen. De beide
gemeenten samen hebben voldoende volume voor een duurzame bestuurs- en realisatiekracht. Met het bovengenoemde kernenbeleid kan de
nieuwe gemeente samen met de inwoners werken aan de speciﬁeke wensen en opgaven.
Alkmaar stelt een aantal varianten voor om de kernen Sint Pancras en Koedijk bij deze gemeente te voegen.
De eerste variant betreft een grenscorrectie, Dat betekent het volgende:
Alkmaar wijst hierbij op de voorwaarde uit de wet Arhi dat bij grenscorrecties het inwonertal van de betrokken gemeenten niet meer dan 10
procent toe- of afneemt (artikel 1, lid 1, Wet arhi). Dat is niet het geval bij deze voorgestelde grenscorrectie; het aantal inwoners vormt ruim 21
procent van de gemeente Langedijk. De procedure van een grenscorrectie zou dus pas kunnen plaatsvinden nadat de gemeenten Langedijk en
Heerhugowaard zijn samengegaan. Ten eerste past deze route niet bij de waarborgen voor een zorgvuldige besluitvorming en voorbereidingsprocedure van de Algemene Regels Herindeling (arhi). Deze wet biedt niet voor niets regels rond een herindelingsproces van gemeenten en
democratische en organisatorische waarborgen. Ook zou de voorgestelde variant betekenen dat de inwoners van Sint Pancras en Koedijk dan
3,5 jaar niet vertegenwoordigd zijn in een gemeenteraad. Ten tweede leidt dit ertoe dat de organisatie van de nieuwe gemeente snel daarna gedeeltelijk moet worden ontvlochten. Dit om een overgang van ambtenaren naar Alkmaar te faciliteren onder de regel ‘medewerker volgt taak’.
Dit vooruitzicht zal leiden tot onzekerheid voor medewerkers en een vertraging in de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie.
We wijzen ook op een nadelig ﬁnancieel effect waarmee de nieuwe gemeente dan meteen wordt geconfronteerd. Het overgaan van een deel
van het ambtenarenapparaat van de nieuwe gemeente naar Alkmaar leidt tot structurele en frictiekosten.
De tweede variant die de gemeente Alkmaar voorstaat, behelst een ‘lichte samenvoeging’. Dit is een bijzondere vorm van herindelen. Waar bij
een ‘reguliere’ samenvoeging alle betrokken gemeenten worden opgeheven en een nieuwe wordt ingesteld, wordt bij een lichte samenvoeging
één gemeente niet opgeheven. Dat zou dan de gemeente Alkmaar zijn. Een ‘lichte samenvoeging’ heeft nog steeds een dubbele herindeling tot
gevolg. De gemeenten Langedijk, Heerhugowaard en Alkmaar zullen in gezamenlijkheid moeten komen tot een herindelingsontwerp. Daarvoor
moet de huidige procedure worden stopgezet en een (feitelijk twee) nieuwe worden begonnen: een om te komen tot een herindelingsontwerp
voor een deel van Langedijk met Heerhugowaard, en een voor het andere deel van Langedijk met Alkmaar. Dat deze variant ook een dubbele
herindeling inhoudt, betekent dat deze variant het herindelingsproces van Langedijk en Heerhugowaard zal vertragen. De vorming van een nieuwe gemeente wordt hiermee uitgesteld (en mogelijk afgesteld), waardoor de versterking van de bestuurs- en realisatiekracht die wij beogen
uitblijft. We wijzen er verder op dat vrijwel alle ambtenaren van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard per 1 januari 2020 zijn overgegaan
naar de Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard. Een overgang van Sint Pancras en Koedijk naar Alkmaar zal betekenen dat een deel
van deze organisatie zal moeten worden ontvlochten in het kader van ‘medewerker volgt taak’. Dit leidt tot structurele en frictiekosten rond de
organisatie, onzekerheid voor medewerkers en structurele ﬁnanciële nadelen voor de gemeente die dan ontstaat.
In de derde variant gaat het om een volledig nieuw herindelingstraject. Deze variant verschilt niet veel met de bovenstaande lichte samenvoeging. Ook deze variant betekent een aanzienlijke vertraging van het herindelingsproces. De vorming van een nieuwe gemeente wordt hiermee
uitgesteld (en mogelijk afgesteld), waardoor de versterking van de bestuurs- en realisatiekracht die wij beogen uitblijft. Verder gelden ook hier
de bovengenoemde nadelen rond de organisatie en ﬁnanciën.
Tot slot willen wij opmerken dat wij net als Alkmaar hopen dat een goede relatie zal ontstaan tussen Alkmaar en de nieuwe gemeente. Alkmaar
heeft daarvoor als grotere partner in de regio een speciﬁeke verantwoordelijkheid. Wij willen vermijden dat de bovenstaande discussie een
druk legt op deze relatie en hopen in goed overleg te komen tot het beste publieke resultaat; zowel voor de beide kernen als de gemeenten als
geheel.

SAMENVOEGING GEMEENTEN LANGEDIJK EN HEERHUGOWAARD

119

Conclusie: Wij danken de gemeente Alkmaar voor de algemene positieve reactie op het herindelingsontwerp. Voor wat betreft het
voorstel om de kernen Sint Pancras en Koedijk via een van de drie varianten bij Alkmaar te voegen, wijzen wij dit af. De grenscorrectie die
als voorkeursvariant wordt aangeduid, gaat in tegen de geest van de wet Algemene regels herindeling (Arhi).. De beide andere varianten
betekenen een aanzienlijke vertraging en mogelijk afstel van de beoogde herindeling, waardoor de nieuwe krachtige gemeente die een
betere publieke waarde voor haar inwoners kan realiseren (voor jaren) uitblijft. Zowel aan een transitie van Sint Pancras en Koedijk na herindeling naar Alkmaar, als aan de dan ontstane nieuwe situatie van een kleinere nieuwe gemeente, kleven onzekerheden voor medewerkers en financiële nadelen.
Op basis van deze en andere zienswijzen is het herindelingsontwerp aangevuld met een nadere toelichting op het kernenbeleid van de
nieuwe gemeente. De gemeenten Langedijk en Heerhugowaard zijn al begonnen met dit kernenbeleid en geven dit graag met de gemeente Alkmaar vorm als arrangement om de kernen Sint Pancras en Koedijk zo goed mogelijk te bedienen, waarbij de publieke waarde
centraal staat en niet de gemeente. Op verzoek van het college van Alkmaar heeft ook een aanvulling plaatsgevonden ten opzichte van
het aanvankelijke herindelingsontwerp, zie p. 41.
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BIJLAGE 7. Reactie op bijlagen zienswijze Dorpsraad
Sint Pancras

een raadpleging. De Dorpsraad geeft verder in de visie
aan dat hij wenst dat de bewoners van Sint Pancras (en

Dit document bevat de reactie op de bijlagen van de

de Dorpsraad zelf) een rol wordt gegeven in het verdere

zienswijze van de Dorpsraad van Sint Pancras.

beslissingstraject.

Onze volledige algemene reactie op de zienswijze op de
zienswijze zelf is opgenomen in de zienswijzenota.

Reactie
De bewoners van Sint Pancras zijn op drie wijzen betrokken

Wij waarderen de grote betrokkenheid van de Dorpsraad

in het fusieproces. In de eerste plaats zijn zij net als de

en de uitgebreide en gedetailleerde wijze waarop zij het

inwoners van de andere kernen betrokken in de consultatie,

herindelingsontwerp van commentaar en vragen heeft

waarbij zij zowel via bewonersavonden (in Sint Pancras

voorzien. De reactienota van de Dorpsraad bevat een zeer

waren dat er twee) als schriftelijk en via internet hun

groot aantal punten. Hieronder gaan wij daar puntsgewijs

input konden geven voor het herindelingsontwerp. In de

op in. Bovendien treden we wat ons betreft graag in gesprek

tweede plaats heeft een peiling plaatsgevonden onder de

hoe deze punten onderdeel worden voor een agenda

inwoners van Sint Pancras en Koedijk. Ten derde wordt in

waaraan de dorpsraad, inwoners van Sint Pancras en de

het herindelingsontwerp gesproken over het kernenbeleid,

gemeente samen vorm kunnen geven via het kernenbeleid.

dat al wordt opgepakt. De afgelopen periode zijn er zowel

De zienswijze van de Dorpsraad bevat veel onderwerpen die

ambtelijk als bestuurlijk meerdere gesprekken gevoerd

daarbinnen kunnen worden opgepakt.

met inwoners van Sint Pancras (en overigens ook Koedijk),
waaronder met vertegenwoordigers van het voormalige

Terecht stelt de Dorpsraad dat Sint Pancras een eigen

dorpsplatform en de dorpsraad. Deze (veelal) constructieve

karakter heeft. Het dorpse karakter was een van de

gesprekken gingen o.a. over kernenbeleid in de breedste zin

belangrijkste redenen dat de inwoners van het dorp bij de

van het woord. Voor beide dorpen is ook een ‘ontwerpsessie

herindeling van 1990 erop aandrongen om onderdeel te

kernenbeleid’, onder het genot van een Langedijker

worden van Langedijk, dat bestaat uit soortgelijke kernen

maaltijd, georganiseerd. In de gesprekken met Sint

en daarom meer oog zou hebben voor de landelijke

Pancrassers kwam met name het onderwerp ‘samenwerken

eigenschappen dan het veel grotere Alkmaar.

met de gemeente’ op tafel. Deze samenwerking is niet

De inwoners van Sint Pancras hechten aan het speciﬁeke

altijd als positief ervaren. De oorzaken hiervan zijn niet

karakter van hun kern. Dit geldt overigens ook voor de

eenduidig: van niet goed geïnformeerd zijn tot gebrekkige/

inwoners van de andere kernen van de nieuwe gemeente.

geen afstemming over hoe om te gaan met bijvoorbeeld

Ook de gemeenteraden en colleges van Langedijk en

prioriteiten van de dorpsraad/dorpsplatform in het

Heerhugowaard hechten veel waarde aan het borgen van

onderhoud van de openbare ruimte. Over dit laatste volgde

de eigenheid en vitaliteit van de dorpen en kernen. Wij

in de ontwerpsessie van 12 december een goed gesprek

zijn ervan overtuigd dat juist een nieuwe, sterke gemeente

over wie welke rol heeft: de gemeente, de dorpsraad, de

beter dan voorheen kan voldoen aan de behoeften van de

achterban van de dorpsraad maar ook de inwoners die

inwoners van Sint Pancras.

niet vertegenwoordigd worden door de dorpsraad. In de
ontwerpsessie is door de aanwezigen in gezamenlijkheid

Bijlage 1: Visie

besloten om de gesprekken over ‘kernenbeleid’ in het

In bijlage 1 staat de visie van de Dorpsraad van 24 augustus

nieuwe jaar voort te zetten, te intensiveren en te verbreden.

2018 op het fusieproces. Dat is voorafgaand aan het

Hierin wordt op zoek gegaan naar elementen om de

principebesluit van de gemeenteraden over de fusie. In

samenwerking te verbeteren en te versterken. Daarbij wordt

de visie wordt gerefereerd aan een enquête de Dorpsraad

juist als uitgangspunt genomen wat ook in de visie van de

hield in 2015, waarbij bijna 40% van de bewoners aangeeft

Dorpsraad centraal staat, namelijk het unieke karakter van

met Heerhugowaard verder te willen en 50% liever met

het dorp. Het herindelingsontwerp refereert op meerdere

Alkmaar verder te willen gaan. De grootste wens van de

plaatsen aan het unieke karakter van de kernen die samen

inwoners betreft echter het karakter van het dorp. Dat mag

de nieuwe gemeente vormen. De huidige gemeenten

niet veranderen dan wel verloren gaan. Eventueel moet het

maken al een begin met het aangekondigde kernenbeleid;

mogelijk zijn dat voor Sint Pancras een andere fusiepartner

in het concept-herindelingsadvies zal dit uitgebreider

dan de rest van Langedijk wordt gekozen, op basis van

worden beschreven dan in het herindelingsontwerp.
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Bijlage 2: Reactienota

producten via de Broekerhoek naar het station van

In bijlage 2 bij de zienswijze geeft de dorpsraad puntsgewijs

Heerhugowaard te brengen. Ook op de site van de

in een reactienota commentaar op het herindelingsontwerp,

Historische Vereniging Sint Pancras2 wordt melding

met vermelding van het paginanummer van het

gemaakt van Pancrasser tuinders die hun producten

herindelingsontwerp.

aanvankelijk van de veiling via het water en daarna via

Onderstaand wordt elk punt geciteerd en daarop een

paard en wagen naar het station van Heerhugowaard

antwoord gegeven:

brachten. In 1901 werd inderdaad de Broeker spoorlijn
aangelegd. De lijn ging van Broek op Langedijk naar

Leeswijzer

het punt bij Sint Pancras waar deze aansloot op de lijn

1.1. Deze nota heeft een aantal bijlagen waar in de tekst

Amsterdam–Den Helder. De Broeker spoorlijn werd in 1972

naar verwezen wordt.

opgeheven.

1.2. De nummer tussen haken in de tekst [0]

2.3. De situatieschets [11] geeft een beeld over de

geven de paginanummers weer in het document

dorpskernen van Langedijk uitgezonderd Sint Pancras en

herindelingsontwerp Langedijk Heerhugowaard.

Koedijk Noord.

Historie

Wij kunnen deze opmerking niet plaatsen; de situatieschets

2.1. Over de historie van Sint Pancras wordt weinig

geeft een beeld van de complete huidige gemeente

geschreven. [10] De essentie van de gemeentelijke

Langedijk.

herindeling in 1972 wordt gemist. Toentertijd werd de
Gemeente Koedijk gesplitst tussen Alkmaar en Sint Pancras

Draagvlak

en ontstond de grote gemeente Sint Pancras. In 1990 werd

3.1. Dat de gemeente Langedijk op zoek is gegaan naar

Sint Pancras ingelijfd door Langedijk.

een fusiepartner is begrijpelijk daar de gemeente qua
bestuur niet toekomstbestendig is om aan de toekomstige

Het herindelingsontwerp gaat in op de historie van de beide

veranderingen het hoofd te bieden. [19/20]. Dit wordt

huidige gemeenten en hun kernen. Daarbij is goed zichtbaar

ook onderschreven door het Berenschot rapport uit 2017

dat het hier in belangrijke mate om een gedeelde historie

“Toekomstoriëntatie gemeente Langedijk”.

gaat die de kernen op en rond de ‘Langedijk’ een uniek,
maar ook vergelijkbaar karakter heeft opgeleverd.

3.2. Dat de buurgemeenten geconsulteerd worden is een

De herindeling van 1972 is niet opgenomen in het

logische stap.

herindelingsontwerp omdat het een eerdere herindeling
betrof dan de laatste waarin de huidige gemeente Langedijk

Daar zijn wij het mee eens.

haar huidige vorm kreeg.
3.3. De bewoners zijn niet geïnformeerd over het plus/
2.2. De opmerking [11] dat de groentegewassen hun weg

min onderzoek, bijvoorbeeld een SWOT analyse (analyse

vonden van de veiling naar het station Heerhugowaard

met sterke- en zwakke punten, kansen en bedreigingen)

lijkt een wensgedachte. Vergeten is de Broeker spoorlijn

met de buurgemeenten. Uit de raadsvergadering bleek dat

te noemen, waarbij de groentegewassen vanaf de

het mondelinge gesprekken zijn geweest zonder notulen

Broekerveiling hun weg zochten langs Sint Pancras naar

of verslag. Enige vooringenomenheid is dan niet vreemd

Alkmaar.

om voor Heerhugowaard te kiezen. Met de conclusie dat
het een gemiste kans is om draagvlak te creëren voor het

De veiling ontstond op 29 juli 1887 bij de Bakkersbrug

huidige principebesluit.

en geeft de decennia lange verbondenheid aan tussen
Sint Pancras en Broek op Langedijk. De bovenstaande

De zorgvuldige gedachtenvorming in dit proces sinds

opmerking is overgenomen uit een publicatie van de

2013 kende een versnelling met de besluitvorming in de

Stichting Langedijker Verleden1. Daarin wordt melding

gemeenteraad van Langedijk eind augustus 2018 (bij de

gemaakt dat tuinders de mogelijkheid hadden om hun

besluitvorming over het haalbaarheidsonderzoek hebben

1

2

Van Otterplaat tot Groenveldsweid, oktober 2014.

https://www.hvsint-pancras.nl

122

HERINDELINGSADVIES DIJK EN WAARD

de raden opdracht gegeven verder onderzoek te doen naar

3.4. Dit blijkt ook uit de uitgangspunten [9] voor de fusie

een bestuurlijke fusie/een vergelijking te maken van een

waarbij de ambtelijke fusie het zwaartepunt vormt.

ambtelijke en bestuurlijke fusie). Wij kunnen ons voorstellen
dat een deel van de inwoners - achteraf bezien - direct na

De serie uitgangspunten van de fusie die worden geschetst

deze laatste besluitvorming over dit besluit en over de

op pagina 9 van het herindelingsontwerp heeft geen

context hiervan per kern met ons in gesprek had willen

zwaartepunt in de ambtelijke fusie maar gaat over de

komen.

bestuurlijke fusie. De serie begint met gelijkwaardigheid
en het behouden en versterken van het goede van beide

Op 18 april 2017 nam de gemeenteraad van Langedijk het

gemeenten. Bij het tweede uitgangspunt wordt wel

openbare besluit om ambtelijk te fuseren en het college

aangegeven dat de herindeling een logisch vervolg is op

op te dragen een fusiepartner te zoeken. De resultaten

de jarenlange ambtelijke samenwerking en de ambtelijke

van de rondgang langs buurgemeenten en de daarop

fusie van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard per

volgende keuze voor Heerhugowaard als fusiepartner is

1 januari 2020. Daarmee wordt duidelijk dat de ambtelijke

door het college aan de raad voorgelegd ten behoeve van

organisatie van de nieuwe gemeente de ambities en

de raadsvergadering van 12 december 2017. De gemeente

opgaven van de nieuwe gemeente (waaronder de

Schagen en de BUCH gemeenten hebben destijds bij het

benodigde versterking van de bestuurskracht) vanaf 2022

eerste oriënterend gesprek al aangegeven een ambtelijke

goed en zonder complexe organisatorische fusieproblemen

fusie uit te sluiten. Het college van burgemeester en

kan aangaan. De rest van de uitgangspunten (harmonisatie

wethouders van Heerhugowaard heeft in alle gevoerde

van beleid, publieke waarde, naamgeving nieuwe

gesprekken zich duidelijk en consistent uitgesproken voor

gemeente, ingangsdatum) heeft betrekking op de

een ambtelijke fusie met Langedijk. Heerhugowaard koos

bestuurlijke fusie.

nadrukkelijk voor co-creatie waar het ging om de vorming
van de nieuwe organisatie. Het college van burgemeester

3.5. De argumenten genoemd op [23/24] voor een

en wethouders van Alkmaar stond in principe positief

bestuurlijke fusie gelden voor een fusie met welke

tegenover een ambtelijke fusie, maar had nog geen inzicht

gemeente dan ook. Dit lijkt op knip en plakwerk. Waarom er

in de meerwaarde voor de eigen gemeente. Alkmaar wilde

voor Heerhugowaard is gekozen, wordt niet onderbouwd.

daarvoor op een groot aantal aspecten zelf onderzoek

Het argument “de samenwerking is zeer nauw” is te

doen. Dit door Alkmaar te voeren onderzoek was nog

algemeen. Er wordt een plus/min analyse gemist.

niet gestart en zou tot in 2018 gaan duren. Daarop besloot
het college van Langedijk aan de raad voor te stellen een

De landelijke en regionale ontwikkelingen die op deze

traject met Heerhugowaard aan te gaan als enige gerede

pagina’s worden weergegeven, zijn op meerdere

partner op dat moment. In het (openbare) raadsvoorstel

gemeenten van toepassing maar hebben evengoed

staan diverse argumenten, waaronder de gedeelde visie

een grote weerslag op de gemeenten Langedijk en

over de contouren van een ambtelijke fusie, het feit dat de

Heerhugowaard. Met name voor de gemeente Langedijk

gemeenten al op veel terreinen samenwerken en het belang

geldt het oordeel dat zelfstandigheid van de gemeente geen

van de door beide gemeente gedeelde ICT-infrastructuur.

haalbare situatie meer was. Dit blijkt onder andere uit de

De ambtelijke fusie is vervolgens onderwerp geweest

toekomstoriëntatie die voor Langedijk is opgesteld in 2017

van een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek, dat op 18

en die de aanleiding vormde voor de gemeenteraad om – in

september 2018 in de gemeenteraad van Langedijk is

eerste instantie – een ambtelijke fusiepartner te zoeken.

behandeld.

Daarbij werd Heerhugowaard als meest logische partner

Hiermee is naar onze (de gemeenteraden van

gevonden en werd het ambtelijke fusieproces aangegaan

Heerhugowaard en Langedijk) mening voldoende openbare

(zie hierboven). Op basis van een uitgebreide vergelijking

informatie ter beschikking geweest over de keuze voor een

tussen een ambtelijke en een bestuurlijke fusie namen

ambtelijke fusie, de partnerkeuze en de haalbaarheid ervan.

de gemeenteraden van Langedijk en Heerhugowaard
vervolgens het besluit om bestuurlijk te fuseren op basis
van de volgende argumenten: Een bestuurlijke fusie
heeft publieke meerwaarde; een bestuurlijke fusie en een
ambtelijke fusie geven dezelfde mogelijkheden waar het
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gaat om het behoud van de “eigenheid” van de kernen; bij

De gemeente Heerhugowaard en Langedijk werken net

een bestuurlijke fusie is de sturing en grip op realisatie van

zoals alle andere gemeenten in Nederland samen in diverse

publieke waarde groter; een bestuurlijke fusie leidt tot een

samenwerkingsverbanden. De beide gemeenten hebben in

efﬁciëntere bedrijfsvoering en ﬁnanciële voordelen.

de loop van de afgelopen jaren op verschillende terreinen
samen een intensieve(re) samenwerking opgebouwd.

3.6. Er is met de inwoners van Langedijk niet gesproken

Ofschoon het telkens eigenstandige beslissingen zijn

over het aangaan van een ambtelijke fusie met

geweest om de samenwerking te versterken, is achteraf

Heerhugowaard. Over een periode van anderhalf jaar is dit

inderdaad goed zichtbaar dat de beide gemeenten (zeker

beklonken. [21]

organisatorisch, maar ook inhoudelijk) naar elkaar zijn
toegegroeid. De ambtelijke fusie was in eerste instantie niet

Het aangaan van de ambtelijke fusie is een proces geweest

bedoeld om voor te sorteren op een bestuurlijke fusie; zie

waarbij het onderwerp meerdere malen openbaar in de

hierboven.

gemeenteraad van Langedijk en elders is besproken. De
toekomstoriëntatie van Langedijk waar de ambtelijke fusie

3.8. Dat de ambtelijke fusie geen goed idee was, wordt

(naast andere scenario’s) als mogelijkheid is aangegeven,

onderschreven [24]. Dit kost teveel energie en geld.

was op 3 april 2017 onderwerp van een ‘town hall meeting’
voor alle belangstellende inwoners van Langedijk in de

Het haalbaarheidsonderzoek van juli 2018 geeft aan

hal van het gemeentehuis. Na een presentatie van de

dat er geen blokkerende ‘showstoppers’ zijn voor deze

bevindingen van het onderzoek werd de aanwezigen

ambtelijke fusie. Wel moet worden gestuurd op de te

expliciet gevraagd wat zij de gemeenteraad wilden

behalen voordelen; deze treden niet zonder meer op, Het

meegeven. De keuze voor een ambtelijke fusie nam de

haalbaarheidsonderzoek wees dus niet uit dat de ambtelijke

gemeenteraad in een openbare vergadering op 18 april

fusie geen goed idee zou zijn.

2017 na bespreking in een forum op 11 april waarbij

Uit de vergelijking bedrijfsplan van 21 november 2018

inspreken mogelijk was. De studie naar de haalbaarheid

bleek dat vergeleken hiermee een bestuurlijke fusie minder

van de ambtelijke fusie met Heerhugowaard begon met

energie en geld kost.

een informatieavond over ambtelijke fusies voor alle
belangstellende inwoners op 22 februari 2018 in De Binding,

3.9. De fusie met Heerhugowaard wordt onderbouwd

waar het fenomeen ambtelijke fusie werd toegelicht en

met het argument dat er meer publieke waarde c.q.

inwoners vragen konden stellen en hun mening konden

maatschappelijk resultaat centraal gaat staan. [24]. De

geven. Het haalbaarheidsonderzoek is in een openbare

argumenten die hierbij genoemd worden zijn toepasbaar

sessie aan de gemeenteraad van Langedijk gepresenteerd

op iedere fusie-kandidaat. Tevens zijn voor de argumenten

op een politiek-bestuurlijke avond op 11 juli 2018 waarbij

algemene woorden gebruikt zoals bijvoorbeeld

inwoners welkom waren. Op 18 september 2018 is de

“geïntensiveerde samenwerking” en “doorpakken”, die niet

ambtelijke fusie in de gemeenteraad van Langedijk

concreet gemaakt worden.

behandeld en is het besluit tot ambtelijk fuseren genomen.
Hieraan ging een forum op 11 september 2018 vooraf

De te realiseren publieke waarde hangt samen met de

op waar inspreken mogelijk was. Dit alles op basis van

organisatie om die publieke waarde te realiseren en de

openbare stukken.

legitimiteit ervan. De gemeenteraden van Langedijk en
Heerhugowaard kiezen met deze fusie bewust voor elkaar

3.7. De ambtelijke fusie wordt gebruikt als hefboom om

en dus niet voor een willekeurige andere gemeente.

een bestuurlijke fusie te verwezenlijken [9]. Er was al een

De samenwerking die de gemeenten al hebben wordt

jarenlange ambtelijke samenwerking met Heerhugowaard.

geïntensiveerd en krijgt uiteindelijk gestalte in een

Er wordt ook genoemd [40] dat er samengewerkt wordt

nieuwe gemeente. Daarmee wordt doorgepakt na de

met de buurgemeenten breder dan alleen Heerhugowaard.

totstandkoming van de ambtelijke fusieorganisatie.

Er is ook samenwerking in de (voormalige) HAL regio. Het

Bovendien wordt doorgepakt om de bestuurskracht

lijkt erop dat met de ambtelijke fusie de inwoners van

aanmerkelijk te versterken en zo het beste voor de inwoners

Langedijk voor het blok gezet zijn met de bestuurlijke fusie.

te kunnen betekenen.

124

HERINDELINGSADVIES DIJK EN WAARD

3.10. Als samenwerking met Heerhugowaard worden

Meerderheid

o.a. genoemd [20] handhaving, het voorbereiden van de

4.1. Er is geen draagvlakonderzoek geweest, pas na

komende omgevingswet en ICT diensten. In Sint Pancras

het principebesluit is er alleen een onderzoek (meting)

hebben we daar niets van meegekregen. Handhaving

geweest in Sint Pancras en Koedijk [37], Waarom voor

lijkt alleen plaats te vinden op de controle van de

het principebesluit geen draagvlakonderzoek voor

oranje bakken voor plastic. Vergeten wordt o.a. verkeerd

de gehele gemeente? Het peilen van het draagvlak is

parkeren en te hard rijden. De omgevingswet lijkt voor

minimaal geweest. Uit het logboek, zie bijlage 3 van

Langedijk een papieren tijger en de ICT diensten komen

het herindelingsontwerp, blijkt een overvloed van

tot uitdrukking in een niet transparante gemeentelijke

bijeenkomsten (peilingen) maar de reacties zijn te summier

website en weinig mogelijkheden om analyses te maken,

op de website van de gemeente terug te vinden. Dit worden

zie bv de klachtenoverzichten. De digitale dienstverlening

sfeerverslagen genoemd.

programma’s worden samengevoegd want klachten staan
centraal. [21]. Dit getuigt niet van een ondernemingsvisie.

Het is een democratische beslissing geweest van de beide

Het lijkt handig om eens advies te vragen in het

gemeenteraden om een principebesluit tot herindeling te

bedrijfsleven bij professionele organisaties. Waarom deze

nemen.

negatieve invalshoek.

Het is niet gebruikelijk om een draagvlakonderzoek te
houden vóór een principebesluit; een principebesluit

De gemeente Langedijk en Heerhugowaard werken samen

is een democratische stap van de gemeenteraden

in de handhaving door een gezamenlijk BOA-team. In heel

waarvan de leden als gekozen volksvertegenwoordigers

Langedijk worden de boa’s ingezet. Dit geldt ook voor

vanzelfsprekend wel zelf rekening houden met draagvlak.

Sint Pancras. Er wordt niet alleen gecontroleerd op oranje

Na het nemen van het principebesluit is het proces gestart

bakken, maar ook op verkeerd parkeren. In 2019 zijn er in

om te komen tot een herindelingsontwerp; inwoners

totaal 22 boetes voor fout parkeren uitgedeeld. Controle

hebben daarin ruim de mogelijkheid gekregen om input

op hard rijden is een politietaak waar in het Integraal

te leveren. Daarvoor is een veelvoud aan bijeenkomsten

veiligheidsplan Langedijk aandacht aan wordt besteed.

en andere mogelijkheden geweest. Het was ondoenlijk om

Fysieke veiligheid waaronder verkeersveiligheid is daarbij

een woordelijk verslag van de bijeenkomsten op te stellen;

een van de speerpunten. Onverwachte snelheidscontroles

daarom zijn sfeerverslagen gemaakt om toch een indruk te

worden door de politie uitgevoerd. De omgevingswet is bij

kunnen geven.

uitstek een grote opgave voor veel gemeenten; al vanaf de
start van de voorbereidingen op deze ingrijpende nieuwe

4.2. De sfeerverslagen geven geen compleet beeld van

wet werken Heerhugowaard en Langedijk hierop samen. De

wat er gezegd is tijdens deze bijeenkomsten. Dit volgens

digitale dienstverlening kan in de toekomst meer aandacht

inwoners die aanwezig zijn geweest.

krijgen vanuit de nieuwe, grotere professionele organisatie
die werkt voor één gemeente. Wij (de gemeenteraden

De sfeerverslagen zijn zo goed als mogelijk opgesteld.

van Langedijk en Heerhugowaard) zijn ambitieus over de

Het doel van de bijeenkomsten: ophalen van informatie.

toekomstige dienstverlening en hanteren geen negatieve

Hiervoor zijn aantekeningen gemaakt van de bijeenkomsten.

invalshoek.

Woordelijke verslaglegging was geen doel. De
sfeerverslagen gaven een globaal beeld.
4.3. Indien er besloten was om na de consultatie met de
buurgemeenten een draagvlakonderzoek uit te voeren
met een plus/min analyse van de gegadigden, was de
betrokkenheid groter geweest en had het draagvlak voor de
principekeuze veel minder ter discussie gestaan. Nu weten
de inwoners van Sint Pancras niet wat de meerwaarde van
Heerhugowaard is t.o.v. Alkmaar of andere buurgemeenten.
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De consultatie met buurgemeenten was gericht op een

waren zo opgesteld dat er ruimte werd geboden om in de

ambtelijke fusie en leverde in Heerhugowaard een goede

antwoorden het speciﬁeke karakter van de kern naar voren

partner op voor deze fusie. In ons antwoord op punt

te laten komen. De vragen in de bijeenkomsten hadden net

3.3 hebben wij de geschiedenis daarvan samengevat,

als de enquête uit 2017 het primaire doel om op te halen

waaruit blijkt dat Heerhugowaard op dat moment de enige

hoe de inwoners aankijken tegen de (nieuwe) gemeente

gerede partner was. De keuze om met Heerhugowaard

en wat zij ervan verwachten. Daarom zijn de onderwerpen

een ambtelijke fusieorganisatie te vormen, is genomen

inderdaad vergelijkbaar. De reacties in de zaal van de beide

na een haalbaarheidsonderzoek en het opstellen van

inwonersavonden die in Sint Pancras zijn gehouden, zijn

een bedrijfsplan; daarin zijn de plussen en minnen

meegenomen in het opstellen van het herindelingsontwerp.

geanalyseerd, voor wat betreft de minnen waar nodig met

De reacties tijdens de avonden vormden aanleiding om een

actiepunten. Rond de ambtelijke fusie zijn inwoners op

draagvlakonderzoek te houden en het kernenbeleid juist

diverse manieren betrokken (zie boven).

hier te starten. Bovendien hebben de gemeenten Langedijk

Na de totstandkoming van het haalbaarheidsonderzoek

en Heerhugowaard het initiatief genomen om met de

naar de ambtelijke fusie met Heerhugowaard werd een

gemeente Alkmaar te verkennen of en hoe een bestuurlijk

vergelijking gemaakt van een ambtelijke fusie met een

arrangement mogelijk zou zijn om met de drie (later twee)

bestuurlijke fusie; logischerwijs was dat in dezelfde

gemeenten zorg te dragen voor de publieke waarde die

gemeentelijke samenstelling.

voor deze kern nodig is. De raden hebben de opbrengst van
de inwonersconsultatie meegewogen in hun behandeling

4.4. Wat verstaat de gemeente onder een intensief

van het herindelingsontwerp. De positie van Sint Pancras is

gesprek tijdens de bewonersbijeenkomsten. [36] Er

mede naar aanleiding van de inwonersavonden en andere

kwamen voorgeprogrammeerde algemene vragen die

input en signalen een van de onderwerpen geweest in het

weinig te maken hadden met de speciﬁeke belangen van

debat op 8 oktober 2018 in de raad over het ontwerp.

de dorpskern. De vragen leken sterk op de enquête van
Berenschot waar de conclusies in het rapport uit 2017 terug

4.5. Uit het draagvlakonderzoek van de gemeente

te vinden zijn. In Sint Pancras werd kritiek vanuit de zaal

is gebleken dat 63% van de inwoners een fusie met

ter kennisgeving aangenomen. En het was ook geen reden

Heerhugowaard niet zien zitten. [37] Uit de petitie (deze

voor de raad om tot bezinning te komen.

loopt nog door tot begin december) van de Dorpsraad blijkt
dat meer dan 60% van de inwoners zich bij Alkmaar willen

De bewonersbijeenkomsten pasten in het consultatietraject,

aansluiten. Dit wil niet zeggen dat wat de meerderheid

dat moet voldoen aan de eisen van de minister van

graag ziet ook dient te gebeuren. Echter door het

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (beleidskader

achterblijven van een plus/min analyse van mogelijke fusies

Gemeentelijke herindeling). Voor wat betreft het draagvlak

met buurgemeenten, is toch de enige conclusie die je kan

staat daarin dat gemeentebesturen dat draagvlak zowel

trekken dat er vooringenomenheid is van de gemeente

moeten beoordelen, en er ook in moeten investeren.

Langedijk. Een mogelijke fusie van Sint Pancras met

Het traject en ook de bewonersavonden waren op

Alkmaar had onderzocht dienen te worden. Dit geldt ook

deze twee aspecten gericht: er werd uitgelegd hoe de

voor Koedijk.

gemeentebesturen waren gekomen tot het principebesluit,
en er werd opgehaald hoe inwoners daar tegenaan

De uitkomsten van het draagvlakonderzoek staan

kijken. Inwoners konden hun opvattingen, suggesties en

weergegeven in bijlage 5 van het herindelingsontwerp.

aandachtspunten voor de te ontwerpen nieuwe gemeenten

Vanaf pagina 38 van dit ontwerp wordt uitgebreid ingegaan

meegeven. Er was voorzien in één avond per kern. Omdat

op wijze waarop de gemeentebesturen omgaan met deze

de avond in Sint Pancras zowel in opkomst als inhoud

uitkomsten. Dit herindelingsontwerp gaat uit van een

daartoe aanleiding gaf, heeft hier nog een tweede avond

ongedeelde samenvoeging van beide gemeenten, waarbij

plaatsgevonden.

de zorgen van inwoners zeer serieus worden genomen.

De vragen die op de bijeenkomsten voor de inwoners

De gemeenten hebben ervoor gekozen daarbij een brede

van de kernen werden gesteld, waren voor alle kernen

afweging te maken en alle belangen van alle inwoners,

identiek omdat het ging om de belangrijke kernvragen en

ondernemers en het maatschappelijk middenveld (dus van

vanwege de vergelijkbaarheid tussen de kernen. De vragen

alle kernen) mee te nemen. Een afsplitsing van de kernen
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Sint Pancras en Koedijk is tegen deze achtergrond niet

5.2. Uit bijlage 3, het logboek, van het herindelingsontwerp

wenselijk en leidt niet tot een gezonde nieuwe gemeente.

blijkt een dusdanige hoeveelheid activiteiten dat enige

Zoals hierboven ook aangegeven was in de fase van de

consistentie ver te zoeken is. Ook opvallend dat veel

ambtelijke fusie alleen een verbintenis tussen Langedijk

gebruik gemaakt wordt van sociale media die door

en Heerhugowaard aan de orde. Deze ambtelijke

inwoners niet altijd gebruikt worden. De weerslag

fusie is onderwerp geweest van een diepgaand

(sfeerverslagen) van de bijeenkomsten op de website

haalbaarheidsonderzoek met ‘plussen en minnen’. Later

van de gemeente Langedijk is vrij summier en er kan

is een vergelijking gemaakt tussen een ambtelijke en een

eigenlijk geen conclusie uit getrokken worden. Van de

bestuurlijke fusie, opnieuw met ‘plussen en minnen’. De

bijeenkomsten in Sint Pancras is een pagina gewijd in het

aspecten rond het betrekken van Sint Pancras en Koedijk

herindelingsontwerp [37] met de conclusie: geen reden om

in de herindeling (met de ‘minnen’ van een eventuele

er rekening mee te houden en dit wordt enkel gemotiveerd

splitsing) komen in het herindelingsontwerp uitgebreid

met het argument dat het de nieuwe fusiegemeente geld

terug.

gaat kosten als Sint Pancras niet meedoet met deze fusie.

De uitkomsten van het draagvlakonderzoek hebben laten
zien dat inwoners van Sint Pancras en Koedijk zich zorgen

Zoals is vereist bij een herindelingstraject, zijn alle

maken over een eventueel verlies van de unieke identiteit

activiteiten die zijn gericht op draagvlak in het logboek

van de kernen en bestaande voorzieningen. Tegen deze

opgenomen. De activiteiten zijn daarbij op datum

achtergrond is het kernenbeleid als belangrijk onderdeel

gerangschikt. Ze waren gericht op de verschillende

van de nieuwe gemeente benoemd en is daar ook al een

doelgroepen (inwoners van de kernen, ondernemers,

begin mee gemaakt. (zie hierboven)

maatschappelijk middenveld) en hadden tot doel om het
draagvlak te inventariseren en te bevorderen. Daarom is

Maatschappelijk draagvlak

zowel sprake van informerende activiteiten, als activiteiten

5.1. Uit het fusietraject en de bewonersbijeenkomsten bleek

die waren bedoeld om te luisteren en beelden op te

niet dat er een wensenpakket was samengesteld voor de

halen. Ten behoeve van een zo groot mogelijk bereik is

verschillende dorpskernen. Over wensen voor het dorp Sint

een mix van communicatiekanalen ingezet, zowel op

Pancras, waar de inwoners belang aan hechten, zoals o.a.

papier (advertenties en publicaties in kranten, huis-aan-

het openhouden van het zwembad, de Geist, de ligging van

huismagazine), social media als via persoonlijk contact

de sportvelden van S.V. Vrone, etc. wordt niet gesproken. Er

(straatinterviews, bijeenkomsten).

worden geen voorwaarden op dit gebied gesteld bij de fusie.

Omwille van de leesbaarheid en toegankelijkheid geven de
sfeerverslagen geen woordelijke weergave van de avonden.

De wensen van de bewoners komen op het niveau

Op de avonden zijn geen conclusies getrokken omdat alle

van de nieuwe gemeente als geheel terug in het

meningen telden, en niet de mening van de zaal werd

herindelingsontwerp. De grote gemeente die ontstaat

opgehaald. Daarom bevatten de sfeerverslagen ook geen

biedt een stevige basis voor voldoende voorzieningen van

conclusies.

de gemeente over de hele breedte. Juist de grootte van

Met de bijeenkomsten in Sint Pancras is wel degelijk

deze gemeente waarborgt dat voorzieningen in de buurt

rekening gehouden (zie hierboven onder punt 4.4). Het

en (stedelijke) voorzieningen voor de gemeente als geheel

herindelingsontwerp bevat vanaf pagina 37 argumenten

kunnen worden geboden. Straks gaat de nieuwe gemeente

om toch tot een ongedeelde herindeling over te gaan:

over de voorzieningen; de ‘oude’ gemeenten kunnen daar

sterke kernen met eigen karakter blijven gewaarborgd,

geen voorwaarden aan stellen. De nieuwe gemeenteraad

het is nodig voor een robuuste nieuwe gemeente, de

wordt straks mede gekozen door en uit de inwoners van

bestuurskracht komt op orde, een splitsing heeft gevolgen

de kernen van de nieuwe gemeente. Bovendien zorgt het

voor de betaalbaarheid van de nieuwe gemeente, er zouden

kernenbeleid ervoor dat optimaal rekening wordt gehouden

anders een reorganisatie en sociaal plan noodzakelijk zijn,

met de unieke behoeften van iedere kern. De voorzieningen

er zouden minder middelen voor de overgang beschikbaar

in Sint Pancras zoals deze zijn aangegeven, vormen een

komen, en het zou leiden tot een vertraging van het

wezenlijk onderdeel van het voorzieningenniveau en er

herindelingsproces.

is geen sprake van dat deze met de komst van de nieuwe

Bovendien willen we nogmaals benadrukken dat met het

gemeente zullen veranderen of verdwijnen.

kernenbeleid begonnen is. Het gaat immers zoals u zelf ook
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stelt om de belangen van de inwoners en wat zij (kunnen)

Agrarisch-economisch. Er waren vanuit Sint Pancras

verwachten van de gemeente.

veel agrarische contactpunten op de veiling in Broek op
Langedijk.

5.3. Er wordt geschreven [12] over een duidelijke
Langedijker identiteit in de dorpskernen. Sint Pancras heeft

Contact burger-gemeente. Er werd een onderzoek

eigen kenmerken maar die zijn absoluut niet verbonden

aangehaald waarin wordt gesteld dat het bestuur bij zijn

met de andere dorpskernen van Langedijk, laat staan dat

inwoners herkenbaar is bij gemeenten tot een grens van

er een vergelijkbare identiteit is. Waarop is de stelling op

70.000 inwoners. Alkmaar was toentertijd al groter.

gebaseerd?
Personeel en vertegenwoordiging. Het personele aspect van
In het herindelingsontwerp wordt gesproken over de kracht

herindeling kon volgens Sint Pancras bij herindeling met

van Langedijk die wordt bepaald door de dorpskernen en

Langedijk beter worden gewaarborgd dan bij herindeling

haar inwoners. Een duidelijke Langedijker identiteit is in alle

met Alkmaar. In die laatste gemeente zou de speciﬁeke

dorpen waar te nemen, hoewel elk dorp zich onderscheidt

kennis van ambtenaren over het dorp verloren gaan.

met eigen kenmerken. Op Koedijk na maken zij alle deel

Bovendien zou het dorp waarschijnlijk nooit iemand in de

uit een speciﬁeke langgerekte dorpsstructuur op de hogere

gemeenteraad krijgen door het kleine aantal inwoners in

strandwalgrond. Net als de andere kernen is Sint Pancras

vergelijking met de rest van de gemeente Alkmaar.

een (niet-stedelijk) dorp met een hechte gemeenschap en
een sterk verenigingsleven en veel bedrijvigheid (historisch

Bestuurskracht. Door samenvoeging met Langedijk werd

gezien: net als andere Langedijker dorpen vooral tuinders).

ingezet op verbeterde bestuurskracht van een plattelands-

De stelling is gebaseerd op diverse bronnen; met name

en randgemeente. Langedijk zou namelijk sterker worden

interviews en documenten.

(met een grotere omvang én een betere ﬁnanciële positie),
en zou daardoor beter tegenspel bieden in de regio.

De gemeenteraad van de toenmalige gemeente Sint
Pancras drong er voorafgaand aan de herindeling per 1990

Financiën. Alkmaar had rond 1990 een matige ﬁnanciële

op aan dat het dorp bij Langedijk zou worden gevoegd en

positie. Sint Pancras was bang dat het geld van Sint Pancras

juist niet bij Alkmaar3.

zou worden gebruikt om dat gat te dichten.

Op 1 januari 1990 werd de gemeente Sint Pancras
samengevoegd met Langedijk. Dit gebeurde na een

5.4. De Gemeenteraden van beide gemeenten hebben

stemming waarbij de inwoners konden kiezen tussen

besloten dat ieder zijn eigen verantwoordelijkheid

aansluiting met Alkmaar of met Langedijk. Sint Pancras

neemt naar de inwoners van de eigen gemeente. Er is

had toentertijd de voorkeur voor een fusie met Langedijk in

niet gebleken dat enige kennis over de andere gemeente

plaats van Alkmaar. Hiervoor werden verschillende redenen

gedeeld is met de inwoners. Dat de onvrede van de

gegeven4, waaronder:

inwoners van Sint Pancras over de gemeente Langedijk zich
dan ook projecteert op Heerhugowaard, lijkt voor de hand

Karakter. Qua aard en cultuur hadden Sint Pancras en

te liggen.

Langedijk de meeste overeenkomsten, want het waren
beide plattelandsgemeenten. Ze vulden elkaar daardoor

Voorafgaande aan de vorming van de nieuwe gemeente

aan. Een fusie met Alkmaar zou het risico op stedelijke

zijn er nog twee gemeenten met een eigen gemeenteraad,

bebouwing, en daarmee verlies van dorpsproﬁel en

waarvan de leden gekozen zijn door de eigen inwoners.

identiteit, met zich meebrengen.

Wel is er veelvuldig bestuurlijk contact tussen Langedijk
en Heerhugowaard over alle aangelegenheden

Historisch-religieuze banden. Het protestantse deel van Sint

rond de bestuurlijke fusie. De hierboven genoemde

Pancras had historische banden met Broek op Langedijk.

communicatiemiddelen zoals het magazine en de site waren
gericht op informatievoorziening over de fusie en de beide

3
4

Kamerstukken 1988-1989, 20446 nr. 3.
Deze argumenten zijn opgediept uit de archieven; onder andere
notulen van de gemeenteraad en (provinciale) ‘voorbereidingscommissie’, minister van BZK en Gedeputeerde Staten.

gemeenten. Van mogelijke onvrede over de gemeente
Langedijk in Heerhugowaard zijn bij ons geen signalen over
bekend.
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Bestuurskracht

is de situatie van Heerhugowaard meegenomen in het

6.1. De huidige bestuurskracht in Langedijk is onvoldoende

haalbaarheidsonderzoek naar de ambtelijke fusie en het

naar de toekomst toe zoals in het herindelingsontwerp

daarop volgende bedrijfsplan. Ook in de vergelijking tussen

beschreven wordt. [19/20]. De huidige ervaring leert dat de

de ambtelijke en bestuurlijke fusie is Heerhugowaard

leden van de Gemeenteraad, op een paar na, de stukken

gelijkwaardig met Langedijk uitgebreid aan bod gekomen.

minder goed lezen en zich laten leiden door een select
aantal raadsleden. Dit neemt vooringenomenheid met zich

6.4. De ambities van de nieuwe fusiegemeente wordt

mee en leidt mogelijk zelfs tot cliëntelisme. (Het verlenen

gekenschetst met algemene frases [29] en er worden

van zekere diensten en hulp aan de kiezer, met het oog

geen speciﬁeke zaken gemeld die kenmerkend zijn voor

stemmen te winnen of in ruil voor hun stem). Ministers

Langedijk en Heerhugowaard.

van Binnenlandse zaken hebben hier regelmatig voor
gewaarschuwd.

Het herindelingsontwerp moet worden gelezen als een
samenhangend verhaal met achtergronden en de ambities

Cliëntelisme is, naast machtsmisbruik en corruptie,

van de nieuwe gemeente. Het hele ontwerp is speciﬁek

een ernstige integriteitsschending. Goed bestuur door

voor Langedijk en Heerhugowaard. De ambities zullen

elk gemeentebestuur betekent dat het voorkomen van

verder worden ingevuld door het nieuwe, verkozen

integriteitsschendingen voorop staat.

gemeentebestuur van de nieuwe gemeente.

De gemeente kent een onafhankelijk meldpunt

6.5. De ambities om in te zetten op “Right to Challenge”

integriteitsschendingen. Indien er aanwijzingen zijn van

[29] is een behoorlijke uitdaging. Laat de gemeente

integriteitsschendingen, nodigen wij eenieder nadrukkelijk

Langedijk maar aangeven waar dit fenomeen in de eigen

uit gebruik te maken van dit meldpunt.

gemeente afspeelt. In de praktijk blijkt dat de gemeente
in Sint Pancras geen weet heeft wat er blijft liggen op dat

6.2. De opmerkingen dat meer publieke waarde en

gebied en wat de inwoners zelf oppakken. Op welke wijze

maatschappelijk resultaat centraal staan bij de herindeling

denkt de gemeente dit te implementeren? Dit hoeft toch

[24/25] zijn vanzelfsprekend bij een fusie. Waar doe je het

niet te wachten op een nieuwe fusiegemeente.

anders voor. Dit is niet afhankelijk voor een fusie met alleen
Heerhugowaard.

Net als in de andere dorpen van de huidige gemeente
Langedijk pakken inwoners heel veel zelf op, zonder of

Het herindelingsontwerp geeft aan hoe de publieke waarde

met een beetje hulp van de gemeente. Ook in Sint Pancras

en maatschappelijk resultaat vorm kunnen krijgen in een

zien we dat, bijvoorbeeld bij de Sportvereniging Vrone,

nieuwe gemeente, bestaande uit de volledige gemeenten

Dorpshuis de Geist en de activiteiten die daar worden

Langdijk en Heerhugowaard. Hierboven wordt geschetst

georganiseerd, et cetera. Het gemeentebestuur heeft hier

hoe dat proces is verlopen en hoe het besluit tot de fusie

grote waardering voor.

gestalte heeft gekregen.

De nieuwe gemeente wil met het kernenbeleid en
participatiebeleid ruimte geven aan de opkomst van de

6.3. Over de risico’s dat Langedijk als zelfstandige gemeente

participatiesamenleving, waarbij de overheid niet langer de

moeite heeft te overleven wordt ingezien [25]. Over

instantie is die alles regelt in het publieke domein. Hierover

Heerhugowaard wordt niet gesproken.

zullen samen met ondernemers, het maatschappelijk
middenveld en inwoners beleid en afspraken worden

In 2017 kwam de toekomstoriëntatie over Langedijk uit,

gemaakt. Een grotere, sterkere gemeente heeft de kracht en

waarin inderdaad werd geconstateerd dat er iets moest

kennis om hier modern mee om te gaan. In de uitvoering

gebeuren om de bestuurskracht ten behoeve van de

van het kernenbeleid kan zeker worden gestart met (pilots

inwoners van Langedijk te garanderen. Dat vormde de

op het “right to challenge” dit moment kan inderdaad

aanleiding tot de ambtelijke en later bestuurlijke fusie

eerder liggen dan de fusiedatum.

met Heerhugowaard. De gemeente Heerhugowaard
is geen onderwerp geweest van een degelijke
toekomstoriëntatie noch bestuurskrachtonderzoek. Wel
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6.6. De opmerkingen onder het Sociaal domein [29]

6.8. Dat er aan een nieuwe naam gedacht wordt voor de

worden ingehaald door de praktijk, gezien het huidige

fusiegemeente [9] geeft aan dat er een identiteitsprobleem

regeringstandpunt. Zij zijn niet meer overtuigd dat

is. De gemeente Alkmaar heeft de Schermer overgenomen,

decentralisatie altijd lijkt te werken. De nieuwe fusie

dit heeft niet geleid tot een andere naam. Het is maar hoe

gemeente moet niet pretenderen dat ze deze problematiek

sterk je staat. De quizvraag over de nieuwe naam is een

ineens gaan oplossen. Dit getuigt van teveel opportunisme.

doekje voor het bloeden.

Hoe dan ook zal de nieuwe gemeente de sociale taken

Het herindelingsontwerp en ook het kernenbeleid zijn

moeten behartigen die na de decentralisaties naar de

erop gericht om de identiteit van de samenstellende

gemeente zijn toegekomen. Juist de zorg voor de kwetsbare

kernen van de nieuwe gemeente te behouden; dat geldt

groepen is een essentiële taak van de nieuwe gemeente.

vanzelfsprekend ook voor hun naam. Voor de nieuwe

Het regeringsstandpunt (zie de brief van de ministers van

gemeente als geheel is een nieuwe naam gezocht, rekening

VWS en voor Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer5) is

houdend met factoren als historische verbondenheid

nog steeds dat de gemeenten verantwoordelijk zijn om zorg

herkenbaarheid en acceptatie. Iedere inwoner is in staat

dichter bij huis, dichter bij jongeren en ouderen en in de

gesteld mee te doen om de nieuwe naam te bepalen.

wijk te organiseren.
6.9. De opmerking [29] over het toepassen van de nieuwe
6.7. Op welke wijze kan met het fuseren van twee relatief

omgevingswet (gebiedsgericht werken) houdt grote

kleine organisaties een robuuste organisatie gemaakt

risico’s in gezien de huidige bestuurspraktijk in Langedijk.

worden. [37] Toch door professionals aan te trekken!

In de huidige situatie lijkt het erop dat besluiten worden

Waarom zouden professionals op vacatures in de nieuwe

genomen uit vooringenomenheid en cliëntalisme onder de

organisatie reageren? Onduidelijk is hoe de nieuwe

noemer van “dit is representatieve democratie”. Waarom zal

fusiegemeente dit mogelijk maakt.

dit in de nieuwe fusie gemeente wijzigen, daar een groot
deel van het huidige bestuursapparaat gewoon overgaat

Het bedrijfsplan van de ambtelijke fusieorganisatie

naar de nieuwe gemeente?

voorziet in de opzet van een nieuwe, robuuste organisatie
die vooralsnog voor twee gemeenten (Langedijk en

In Langedijk staat integriteitbevordering blijvend op de

Heerhugowaard) werkt. De meeste professionals die

ambtelijke- en bestuurlijke agenda. Mede daarom heeft

werken in deze organisatie, zijn de medewerkers van

de gemeenteraad verzocht om een geactualiseerde

de twee voormalige ambtelijke organisaties van de

gedragscode. Niet omdat er van alles fout gaat, wel omdat

gemeenten. De nieuwe, grote organisatie die straks voor

we de ontwikkelingen op de voet volgen. Het aanzien van

de te vormen gemeente gaat werken, heeft dus al de schaal

de politiek is voor de samenleving en het behoud van ons

die hiervoor vereist is. Een organisatie met een grotere

democratisch stelsel immers van niet te onderschatten

omvang is aantrekkelijker op de arbeidsmarkt, die op dit

belang. We willen de goede “score” op integriteit in

moment krap is voor een aantal cruciale functies. Voor

Langedijk in de toekomst behouden.

nieuwe functies en de vervangingsvraag kunnen mensen
worden aangetrokken omdat een grotere organisatie

6.10. Zorgelijk is dat regelmatig verwezen wordt naar

meer ontwikkelings- en carrièremogelijkheden biedt,

besluiten van de nieuwe raad van de fusiegemeente. [27]

een hoger loongebouw heeft en meer professionals op

Dit houdt in dat alles op losse schroeven kan komen te

gespecialiseerde functies kan aantrekken. Voor de huidige

staan. Eigenlijk staat alles op losse schroeven. Zelf het

medewerkers geldt dat zij gebruik kunnen en zullen maken

openhouden van De Binding.

van ontwikkelingsfaciliteiten. In het met de vakbonden
overeengekomen sociaal plan is hiertoe voldoende

Regelmatig wordt verwezen naar de raad van de nieuwe

budget gereserveerd. In het bedrijfsplan en ook in het

gemeente omdat deze straks democratisch verantwoordelijk

herindelingsontwerp is sprake van een organisatie die

is voor de keuzes en besluiten van de nieuwe gemeente.

maximaal dienstverlenend, innovatief en modern is.

Zoals we hierboven onder de punten 5.1 en 6.4 kunnen
de ‘oude’ gemeenten geen voorwaarden stellen aan de

5
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verkozen door de inwoners. De nieuwe gemeente zal straks

Dat zijn wij niet met u eens. De berekening van de negatieve

de ambities verder invullen. In het herindelingsontwerp is

ﬁnanciële gevolgen was op basis van de cijfers die bekend

op pagina 31 opgenomen dat de huidige twee locaties voor

waren ten tijde van deze berekening. Er is geen aanleiding

burgerzaken (De Binding in Langedijk en het gemeentehuis

om te veronderstellen dat deze cijfers aanmerkelijk zijn

in Heerhugowaard) en de twee afvalbrengstations

gewijzigd

(op industrieterrein Breekland in Langedijk en aan de
Beukenlaan in Heerhugowaard) behouden blijven.

7.4. Uit de berekening [38] van de vergoeding voor de
frictiekosten blijkt dat de vergoeding aan Sint Pancras € 0,8

Financiële huishouding

miljoen bedraagt bij de fusie met Heerhugowaard en € 2,1

7.1. Opvallend is de uitspraak van de wethouder van

miljoen als Sint Pancras met Alkmaar fuseert. Een fusie met

ﬁnanciën in Langedijk in de forumvergadering van dd. 29

Alkmaar lijkt dus voor Sint Pancras gunstiger uit te vallen.

oktober 2019. De wethouder kwam met de uitspraak dat de
kosten van de fusie beter in beeld gebracht gaan worden.

7.5. Hierbij is de stelling dat dit bedrag van de vergoeding

Kloppen de cijfers nog van voor het principebesluit over de

aan Sint Pancras ten deel dient te vallen. Graag een

fusie? [32]

speciﬁcatie hiervoor.

7.2. En toch heeft de raad al voor een fusie besloten.

Een vergoeding voor de frictiekosten van een herindeling

Blijkbaar op onduidelijke ﬁnanciële gronden.

wordt uitgekeerd aan gemeenten en niet aan onderdelen
daarvan. In geval van een splitsing van Langedijk waarbij

Het principebesluit is genomen in februari 2019. Het

Sint Pancras naar Alkmaar overgaat, wordt aan de

herindelingsontwerp is tot stand gekomen met behulp

gemeente Alkmaar een vergoeding voor de frictiekosten

van cijfers die begin 2019 golden. Sindsdien zijn de

uitgekeerd. De vergoeding is bedoeld voor de gemeente

jaarrekeningen 2018 en de begrotingen 2020 door de

als geheel en wordt niet per deﬁnitie besteed aan een

raden vastgesteld. Deze nieuwe documenten laten geen

speciﬁeke kern zoals in dit geval Sint Pancras. De nieuwe

fundamentele veranderingen in de ﬁnanciële situatie van

gemeente besteedt het bedrag van € 7,8 miljoen inclusief de

(een van) de beide gemeenten zien en geven dus geen

bovengenoemde € 0,8 miljoen aan kosten die samenhangen

aanleiding om het ontwerp hierop aan te passen.

met de fusie en – als daarvan geld overblijft - de ambities

Het formele, daadwerkelijke besluit om tot een fusie te

van de nieuwe gemeente. Vanzelfsprekend komt dit in het

adviseren door de beide gemeenteraden, komt als de

algemeen wel ook aan Sint Pancras te goede als onderdeel

raden besluiten het herindelingsontwerp vast te stellen

van de nieuwe gemeente. Van de bovengenoemde € 2,1

en als herindelingsadvies aan de provincie te sturen. Na

miljoen zal Alkmaar in dat geval de kosten aan de nieuwe

dat moment komen de beide gemeenten onder preventief

gemeente moeten betalen. Het betreft hier kosten die kleven

ﬁnancieel toezicht van de provincie te staan en kunnen

aan de overgang van personeel, aanpassen van systemen et

zij tot de fusie geen ingrijpende ﬁnanciële besluiten meer

cetera.

nemen die de ﬁnanciële situatie van hun gemeente zou
aantasten. Dat is een standaard procedure. Het antwoord

7.6. De speciﬁcatie [33] waar de vergoeding voor

van de portefeuillehouder ﬁnanciën heeft overigens

frictiekosten aan toebedeeld worden, is te algemeen en zal

betrekking op de vraag over hoe de uitgaven gevolgd

waarschijnlijk leiden tot het afdekken van verliezen die nu

kunnen worden door de raad en de wens om dit goed

onder de oppervlakte blijven.

inzichtelijk te houden via een aparte paragraaf fusie in
begroting en rekening van de gemeente Langedijk.

De ervaring leert dat de bijdrage voldoende is om de kosten
af te dekken. Een eventueel overschot kan voor andere

7.3. Op grond van onze paragraaf 7.1 kan geconcludeerd

doeleinden worden ingezet. De begroting en jaarrekening

worden dat de berekening van negatieve ﬁnanciële effecten

van de oude gemeenten en straks nieuwe gemeente zijn

bij het wegvallen van Sint Pancras met een korrel zout

openbaar. Uw opmerking over het afdekken van verliezen

genomen dienen te worden. [37]

die nu onder de oppervlakte blijven kunnen wij niet
plaatsen.
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7.7. Er is geen toelichting gegeven op de gemeentelijke

Voorzieningen

belasting alleen voor woningen [33] maar alleen de

8.2.1. Heerhugowaard heeft voorzieningen die Alkmaar ook

gemeentebelastingen in totaliteit (woningen en bedrijven)

heeft en voor Sint Pancras is Alkmaar veel beter bereikbaar.

voor beide gemeenten. De inwoners hebben dan geen

Te denken valt o.a. aan het station, busverbindingen,

inzicht in de gemiddelde kosten voor woningen.

bioscopen, scholen, bibliotheek.

7.8. Voor het inzicht in de gemeentelijke belastingen voor

De gemeentelijke herindeling betekent niet dat inwoners

woningen, zie bijlage 3 van deze reactienota. Hieruit blijkt

van Sint Pancras verplicht zouden zijn om gebruik te maken

dat Alkmaar gemiddeld de goedkoopste is.

van de voorzieningen in Heerhugowaard in plaats van
Alkmaar. Ook nu ligt Sint Pancras in een andere gemeente

Het herindelingsontwerp geeft inderdaad de tarieven aan

dan Alkmaar en kunt u gebruik maken van het station,

en niet de gemiddelde kosten. In de vergelijking tussen de

de busverbindingen, de bioscopen, de scholen en de

ambtelijke en de bestuurlijke fusie die eind 2018 openbaar

bibliotheek van Alkmaar als u dat wenst. Uw stelling dat de

werd (vergelijking bedrijfsplan, 21 november 2018) is een

voorzieningen beter bereikbaar zijn ligt ook sterk aan waar

vergelijking van lokale lasten uitgebreid(er) opgenomen.

men in Sint Pancras woont en van welke voorzieningen

Op basis daarvan kan worden gesteld dat het waarschijnlijk

men gebruik maakt, zo zal het door u genoemde station

is (de belastingen worden uiteindelijk vastgesteld door de

in Alkmaar minder snel bereikbaar zijn voor inwoners

nieuwe raad) dat met de fusie voor de inwoners van Sint

van Sint Pancras uit de wijk Twuyverhoek dan het station

Pancras de woonlasten dalen.

Heerhugowaard (12 versus 7 autominuten volgens
googlemaps).

Interne samenhang
8.1. Enige gemeenschappelijke kenmerken tussen

8.2.2. Dat de jeugdzorg, WMO, schuldhulpverlening,

Heerhugowaard en Langedijk zijn niet te vinden,

ouderenbeleid, vrijwilligersbeleid etc. gestroomlijnd kunnen

uitgezonderd dat Heerhugowaard ontstaan is uit een aantal

worden is een goede zaak. De vraag blijft toch wegens

dorpskernen. Deze oude dorpskernen zíjn vergelijkbaar met

het identiteitsverschil waar maatwerk geleverd dient te

die van Langedijk. Echter Heerhugowaard heeft al geruime

worden.

tijd gekozen voor verstedelijking, wat heeft geleid tot een
situatie met veel beton en grote brede wegen. Het oude

Zoals hierboven al onder punt 6.6 wordt geschetst,

centrum is verwaarloosd. Het oude stationsgebied wordt

was en is het de ambitie om na de decentralisaties van

ingenomen door grote bouwwerken want Heerhugowaard

zorgtaken om zorg dichter bij huis, dichter bij jongeren

moet mee “in de vaart der volkeren”. Een groeistad die niet

en ouderen en in de wijk te organiseren. Centraal voor de

echt geïnteresseerd is in kleine dorpskernen. De dorpskern

nieuwe gemeente staat de toegankelijkheid van de zorg,

“De Noord” ligt in het buitengebied van Heerhugowaard en

het mogelijk maken van laagdrempelig contact tussen

heeft een eigen visie over omgaan met de gemeente.

verschillende partners en hulpverleners, en preventie. De
taken kunnen door een de nieuwe gemeente goed worden

Het herindelingsontwerp schetst dat de gemeenten

georganiseerd. Hiertoe zijn de gemeenten Langedijk en

een aantal zaken gemeen hebben (een geschiedenis

Heerhugowaard reeds per 1 januari 2020 gezamenlijk gaan

van pioniersdrift en ondernemingszin, tegelijkertijd

werken in sociale wijkteams, juist om dat maatwerk te

geborgenheid en gehechtheid, water en groen, ruimtelijke

kunnen leveren. De daadwerkelijke dienstverlening is en

kwaliteit) en elkaar tegelijkertijd kunnen versterken in de

blijft draaien om mensen in hun eigen omgeving (buurten

verschillen (er zijn kernen met een kleinschalig karakter,

en kernen); het maatwerk zit hem erin om aansluiting te

maar er is ook een groter gebied met een nieuwstedelijke

vinden en houden bij deze individuele situaties.

identiteit en voorzieningen).
De situatie die u schetst rond De Noord geeft aan dat

8.2.3. In hoeverre blijven voorzieningen overeind zoals het

Heerhugowaard ervaring heeft in het ruimte geven aan en

zwembad, de ijsbaan, de Sporthal, S.V. Vrone, scholen, de

rekening houden met het karakter van kleinere onderdelen.

molen.
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Zoals wij hierboven in 5.1 al stelden, biedt de grote

8.3.2. Er zijn plannen gemaakt voor de Groene Loper, maar

gemeente die ontstaat een stevige basis voor voldoende

deze is nog in ontwikkeling. De vraag is of dit overeind blijft

voorzieningen van de gemeente over de hele breedte.

door bouwambities van de nieuwe gemeente.

Straks gaat de nieuwe gemeente over de voorzieningen;
de ‘oude’ gemeenten kunnen daar geen voorwaarden

Bouwambities van de nieuwe gemeente zijn er nog niet;

aan stellen. De nieuwe gemeenteraad wordt straks mede

die zijn aan de nieuwe gemeente zelf. Wel zijn er bestaande

gekozen door en uit de inwoners van de kernen van de

ambities die al door besluitvorming zijn, die verder worden

nieuwe gemeente, waaronder Sint Pancras. Bovendien

gebracht door de nieuwe gemeente en het recreatieschap.

zorgt het kernenbeleid ervoor dat optimaal rekening

De groenstrook bij de Vroonermeer is aangelegd

wordt gehouden met de unieke behoeften van iedere

als onderdeel van en voor rekening van het project

kern. De voorzieningen in Sint Pancras zoals deze zijn

Vroonermeer-Noord. Dat project is een resultaat van

aangegeven, vormen een wezenlijk onderdeel van het

samenwerkingsafspraken tussen de gemeenten Alkmaar en

voorzieningenniveau en er is geen sprake van dat deze met

Langedijk, een tweetal woningcorporaties en verschillende

de komst van de nieuwe gemeente zullen veranderen of

marktpartijen en ziet op de ontwikkeling van een nieuwe

verdwijnen.

woonwijk (op Alkmaars grondgebied), inclusief een grote
waterpartij met groenstrook (op Langedijks grondgebied).

8.2.4. Het gezondheidscentrum De Vroonen is voor

De groenstrook komt na ﬁnale oplevering in regulier beheer

het Vroonermeer (Alkmaar) en Sint Pancras het

van de gemeente Langedijk.

gezondheidscentrum. De ander dorpskernen van Langedijk
hebben hier of nauwelijks een relatie mee. Typisch een

De uitvoering van het project Groene Loper komt aan

voorbeeld dat Sint Pancras zich richt op Alkmaar en

de orde na de oplevering van de toekomstvisie op het

visa-versa.

Geestmerambacht waar op dit moment een uitgebreid
pariticpatietraject op loopt.

Dit gezondheidscentrum ligt in Sint Pancras.
8.3.3. Het waterbeleid met recreatieve doelstellingen is

Open landschap buitengebied

voor Sint Pancras wat minder relevant gezien de ligging.

8.3.1. De gemeente Langedijk heeft het Geestmerambacht

Wel dient er een open verbinding te komen, maar dit staat

als recreatiegebied, maar dat ligt vrijwel aansluitend aan

ter discussie. Dat Langedijk zich wil positioneren met

Alkmaar Noord. In hoeverre Pancrassers hier gebruik van

“het ontwikkelt met water” en het herstellen van de oude

maken is onduidelijk.

geograﬁe is een selectief besluit. Dit is ook echt een verschil
tussen dorpskernen in de klei en Sint Pancras op het zand.

Over de bezoekersaantallen van het Geestmerambacht
zijn geen actuele uitgesplitste gegevens bekend. Wat wel

Het plan ‘Langedijk ontwikkelt met water’ is een

bekend is, is dat het Geesterambacht van landschappelijke

democratisch tot stand gekomen programma van de

en natuurlijke waarde is voor het hele gebied. Het

gemeente Langedijk. Het water is als een van de belangrijke

Geestmerambacht als recreatiegebied kent overigens meer

elementen van de nieuwe gemeente ook onderdeel van

delen dan het deel Geestmerambacht dat u nu aanhaalt, zo

het herindelingsontwerp. Wij zien het verschil daarbij

is het strand van Luna in Heerhugowaard ook vanuit Sint

niet omdat ook historische verbindingen in Sint Pancras

Pancras veilig en snel bereikbaar per ﬁets. De gemeenten

onderdeel zijn van het plan Langedijk Ontwikkelt met Water

Alkmaar, Bergen, Langedijk en Heerhugowaard investeren

en delen daarvan reeds in uitvoering worden gebracht in

in Geestmerambacht om andere recreatiegebieden, met

Sint Pancras.

name de kust, te ontlasten en een kwalitatieve impuls te
geven in het gehele HAL-gebied.
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8.3.4. Het is jammer dat Langedijk geen aandacht heeft

8.3.5. Het park van Luna is typisch een park wat behoort

voor het historische karakter van Sint Pancras tussen

bij verstedelijking, het heeft geen enkele relatie met natuur

de Bovenweg en Benedenweg en de Twuyverweg. Kijk

en open landschap, hoewel het prima te gebruiken is voor

o.a. naar de huidige staat zoals slechte wegen, het

recreatie.

parkeerbeleid, volbouwen van inbreiplekken. Er is een roep
om consistentie met historisch besef.

Recreatiegebied Het Park van Luna ligt rondom de
Heerhugowaardse wijk ‘Stad van de Zon’. Het biedt voor

Op 5 juli 2005 heeft de gemeenteraad van Langedijk

veel inwoners van Heerhugowaard en andere kernen in de

de “notitie inbreidingslocaties bestemmingsplannen

buurt mogelijkheden om te recreëren.

Sint Pancras” vastgesteld. Hierin is vastgelegd waar

In november 2019 zijn de uitkomsten van een meningpeiling

wel en niet kleinschalige inbreidingen in Sint Pancras

over de nieuwe gebiedsvisie Geestmerambacht en Park van

worden toegestaan. In deze notitie is een zorgvuldige

Luna bekend geworden, die laten zien dat voor het gebied

afweging gemaakt op basis van o.a. de ruimtelijke en

Geestmerambacht genieten van de natuur en het buiten zijn

functionele structuur van Sint Pancras, het behoud van

belangrijk worden gevonden. Het bewaken van de balans

cultuurhistorisch waardevolle gebieden en het aanbrengen

tussen recreatieve mogelijkheden en de rust en ruimte in

van een open zone als ruimtelijke scheiding tussen Sint

Geestmerambacht vindt men belangrijk. Park van Luna

Pancras en Alkmaar. Per locatie zijn vervolgens op basis

wordt gezien als een echt stadspark en stadsstrand waar

van de kenmerken van de betreffende locatie nadere

meer activiteiten op en aan het water kunnen plaatsvinden.

ruimtelijke randvoorwaarden opgesteld. De conclusies

De recreatiefunctie van het Park van Luna geeft dus de

(lees: mogelijke inbreilocaties) uit deze notitie zijn

mogelijkheid om de natuur in het gebied Geestmerambacht

middels wijzigingsbevoegdheden verwerkt in het (in 2013)

te ontzien en draagt op die manier sterk bij aan natuur en

vastgestelde bestemmingsplan Sint Pancras.

open landschap. Park van Luna is het begin, of zo u wilt het
einde van de Groene Loper.

Voor het onderhoud van wegen wordt gebruik gemaakt
van de landelijke CROW-systematiek met kwaliteitsniveaus.

8.3.6. Het open landschap bij Sint Pancras is beperkt. Aan

Het vastgestelde kwaliteitsniveau is B (basis). Dit niveau

de ene kant het nieuw aangelegde Vroonermeer, aan de

wordt gehanteerd sinds 2020, na meerdere jaren van

andere kant de groene loper tussen Sint Pancras en Broek

bezuinigingen. Bij dit niveau wordt de kwaliteit van de

op Langedijk met de weilanden tussen de spoorlijn en Sint

wegen minimaal gekwaliﬁceerd als voldoende en is de

Pancras. (waar de Pancrassers trots op zijn) Welke garantie

kwaliteit functioneel voor het beoogde gebruik. Indien uit

geeft de nieuwe gemeente dat dit overeind blijft? Met

inspecties blijkt dat het kwaliteitsniveau niet wordt gehaald,

de bouw van woningen in Broekhorn heeft de gemeente

wordt onderhoud uitgevoerd. Daarnaast wordt n.a.v.

Heerhugowaard de natuurwaarden al met voeten getreden.

meldingen via het KCC ook klein onderhoud uitgevoerd.
De nieuwe gemeente zoals deze in het herindelingsontwerp
Vanuit de inspecties is er geen indicatie dat de wegen

wordt geschetst, zet in op goede voorzieningen en behoud

tussen de Bovenweg en Benedenweg en de Twuyverweg op

van de groene omgeving. Beide dragen bij aan een hoge

dit moment slecht zijn. Naar aanleiding van klachten van de

kwaliteit van leven. De contouren van de bebouwing

Dorpsraad wordt de technische staat van het heringerichte

en de natuurwaarden worden ook door de provincie

deel van de Bovenweg nogmaals uitgebreid bekeken.

bewaakt; de nieuwe gemeente zou niet lukraak kunnen
bouwen. Uw mening dat de gemeente Heerhugowaard de

Het parkeerbeleid heeft als uitgangspunt dat nieuwe

natuurwaarden met voeten heeft getreden bij de bouw van

ruimtelijke ontwikkelingen niet mogen leiden tot

woningen in Broekhorn delen wij niet.

(toename van) parkeertekort in de omgeving. Hiervoor
zijn parkeernormen vastgesteld en worden deze strikt
gehanteerd.
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Infrastructuur

Langedijk, de enige noord-zuid route voor wegverkeer in

8.4.1. De gemeente wil zich inzetten voor een goede

het Geestmerambacht. Vanuit dit verleden hebben zowel de

ontsluiting van de kernen. [30]. Voor Sint Pancras is een

Bovenweg als de Twuyverweg nog steeds een ontsluitende

goede ontsluiting afhankelijk van de wil van Alkmaar.

functie voor het dorp Sint Pancras. Uit onderzoek blijkt
dat er op de Bovenweg en de Twuyverweg relatief weinig

In het herindelingsontwerp staat dat de nieuwe gemeente

doorgaand verkeer is.

wil inzetten op een goede ontsluiting van de kernen, in
onderlinge verbinding met elkaar en met de regio, door

8.4.4. De ontsluiting tussen Sint Pancras en Heerhugowaard

goede aansluiting op het wegennet, openbaar vervoer en

is problematisch. De Gemeente Langedijk en

ruimte voor ﬁetsen en parkeren. Die passage ‘in onderlinge

Heerhugowaard worden gescheiden door het kanaal

verbinding met elkaar en de regio’ duidt er inderdaad op

Alkmaar Kolhorn, de N242 en de spoorlijn Alkmaar - Den

dat dit in samenwerking met andere gemeenten moet als

Helder. Met de auto is dit nog wel te slechten, met de

er vraagstukken zijn die daarom vragen. Het bestuurlijk

ﬁets is het bijzonder onaantrekkelijk. Zeker met het

arrangement (zie punt 4.4) kan daarin voorzien als het gaat

gemakkelijk bereiken van De Mare in Alkmaar - Noord.

om Sint Pancras en Alkmaar.

Gezien de opmerking op p28 dat de alle faciliteiten van de
fusie gemeente bereikbaar dienen te zijn, is de vraag wat

8.4.2. Sint Pancras wordt ingesloten door de Gemeente

de huidige gemeenten onder bereikbaar verstaan. Alles

Alkmaar. Tussen Broek op Langedijk en Sint Pancras ligt

is bereikbaar, dat was ook zo in de 19e en 20ste eeuw. De

de Groene Loper. Er zijn drie uitvalswegen (Bovenweg,

vraag is of het voldoet. En dat wordt niet concreet gemaakt.

Kruisweg en de Helling) en deze komen uit in Alkmaar.

De opmerkingen hierover op p30 zijn typisch een geluid

Twee wegen (Spanjaardsdam en Twuyverweg) gaan naar

voor een verkiezingsprogramma.

Broek op Langedijk, maar dit zijn geen uitvalswegen. De
Broekhornerbrug is te smal om als uitvalsweg te dienen

Er bestaan inderdaad diverse barrières in het gebied.

voor Sint Pancras, eigenlijk voor al het verkeer.

Deze bestaan overigens ook richting Alkmaar (N245 en de
spoorlijn). Gezamenlijk met omliggende gemeentes en de

Sint Pancras heeft meerdere ontsluitingswegen. De drukste

provincie wordt gewerkt aan verbetering van het regionale

is de Kruissloot, gevolgd in drukte door de Twuyverweg,

ﬁetsnetwerk. Ook de oost-west ﬁetsverbinding Alkmaar

Helling, Bovenweg en Spanjaardsdam. De Broekhornerbrug

Noord – Sint Pancras – Heerhugowaard wordt gezien als

is in 2014 vervangen. De Twuyverweg en de Spanjaardsdam

ontbrekende schakel welke verbetering behoeft. Het staat

zijn in de afgelopen 10 jaar verbeterd. De Spanjaardsdam is

uiteraard vrij om boodschappen te doen waar de consument

verbreed en de Twuyverweg is voorzien van een ﬁetspad en

dat wil. Dat zal met een gemeentelijke fusie niet veranderen.

een bredere brug.
8.4.5. De ontsluiting van Sint Pancras tijdens de spits is
8.4.3. Sint Pancras ligt tussen de N245, N508 en de

moeilijk. De Herenweg is dan afgesloten, de Kruissloot is

N242. Het is onduidelijk waarom de Bovenweg en

door verkeer uit de nieuwe wijk Vroonermeer overbelast.

Twuyverweg als doorgaande weg gezien wordt door

Dit kan gezien worden als geen overleg tussen de gemeente

de Gemeente Langedijk. Maar het zijn typisch wegen

Langedijk en Alkmaar over de ontsluiting van Sint Pancras.

voor bestemmingsverkeer. De Gemeente Langedijk
heeft dit nooit zo willen zien. We hopen dat de nieuwe

In 2020 wordt in het kader van de nieuwe omgevingsvisie

fusiegemeente hier meer oog voor heeft. Voor de

ook een nieuwe mobiliteitsvisie opgesteld voor Langedijk

Pancrassers hoort dit in het wensenpakket.

en Heerhugowaard. De ontsluiting van het zuidelijke deel
van de gemeente Langedijk is daarbij een aandachtspunt.

De Bovenweg en Twuyverweg worden niet gezien als

Uit een onlangs uitgevoerd verkeersonderzoek blijkt dat er

doorgaande wegen. Beide zijn in het Verkeer en Vervoerplan

in Sint Pancras relatief maar weinig doorgaand verkeer is.

gecategoriseerd als erftoegangswegen, maar met een

De verkeersdruk in het dorp wordt met name veroorzaakt

bijzondere status. Dit is niet zozeer een bewuste keuze, maar

door verkeer met een herkomst of bestemming in Sint

meer een gegeven uit het verleden. Beide wegen waren

Pancras zelf. Juist het gekoesterde historisch karakter

voor de grote ruilverkaveling, samen met de Dorpsstraat in

van het dorp, zonder echte gebiedontsluitingswegen in
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de kern, zorgt voor gevoelens van drukte en onveiligheid

8.4.8. Er is een ﬁetsroute langs de Oosterdijk of Achtergeest

op de vaak smalle wegen zonder stoepen en ﬁetspaden.

naar de spoorbrug en dan oversteken over de N242. Dan

Moderne (auto)mobiliteit verhoudt zich helaas slecht tot het

kan geﬁetst worden langs de Westtangent of door het

historische wegennet, waar snel- en langzaam verkeer vaak

industriegebied van Broekhorn naar Middenwaard. Typisch

gebruikt maakt van dezelfde rijbaan. De gemeente Langedijk

een ﬁetsroute voor de liefhebbers. In het donker niet aan te

onderschrijft de zienswijze dat de infrastructuur zoals wegen

raden.

aangepast dienen te worden aan het bestemmingsverkeer
in het dorp. Samen met inwoners zal gezocht moeten

In regionaal verband wordt samen met de provincie

worden naar een verbetering van de verkeerssituatie. Over

gewerkt aan verbetering van ﬁetspaden. Er wordt gewerkt

de afsluiting van de Herenweg door de gemeente Alkmaar

aan een provinciaal netwerk van doorﬁetsroutes, zonder te

zouden wij graag het gesprek aangaan met de gemeente

kijken naar gemeentegrenzen. Ook de verbindingen via Sint

Alkmaar zoals wij overigens in het verleden ook reeds

Pancras moeten verbeteren, bijvoorbeeld door de aanleg

gepoogd hebben.

van nieuwe ﬁetspaden in noord-zuid richting, maar ook
in oost-west richting. De diverse benoemde barrières zijn

8.4.6. Een goede en veilige ﬁetsverbinding van Sint Pancras

daarin een belangrijk aandachtspunt.

naar het winkelcentrum van Heerhugowaard is een vereiste
en is zelfs onafhankelijk van een fusie.

8.4.9. Voor het openbaar vervoer is Sint Pancras geheel
gericht op Alkmaar. Om naar het gemeentehuis van

8.4.7. De Broekhornerbrug is een knelpunt voor ontsluiting

Langedijk of Heerhugowaard te komen, is de tijdsduur

met de auto naar het winkelcentrum in Heerhugowaard en

ongeveer 45 minuten (met overstap op station Alkmaar

het oversteken van de dorpsstraat van Broek op Langedijk

Centraal), naar het gemeentehuis van Alkmaar 28 minuten

op de Uitvalsweg getuigt van een beleid “leer er maar mee

(zonder overstap).

leven”. Waarom is er nog niet gezorgd voor een adequate
oplossing. Om met de ﬁets de Broekhornerbrug over te

Openbaar vervoerverbindingen zijn geen

steken, daar is een speciaal circuit voor aangegeven en zal

verantwoordelijkheid van de gemeente(s). Desondanks

de Pancrassers niet uitnodigen om deze route te nemen.

maakt de gemeente zich bij de provincie en de vervoerder
sterk voor zo goed mogelijke verbindingen. Uitgangspunt

De oostelijke ontsluiting van Broek op Langedijk is

is dat minimaal de verbindingen met het station in Alkmaar

inderdaad een knelpunt, omdat hier de lintstructuur wordt

intact blijft. Zowel voor Sint Pancras als de andere kernen.

doorsneden. Diverse factoren maken het niet makkelijk

De gemeenten Langedijk en Heerhugowaard (en later de

om een nieuwe ontsluitingsweg te maken. Dit heeft

nieuwe gemeente) willen (blijven) lobbyen voor betere

onder andere te maken met moeilijke barrières zoals de

verbindingen, waaronder de bus naar/van Heerhugowaard.

doorvaarthoogte van het Kanaal Omval-Kolhorn, aanwezige
groenstructuren, een spoorlijn, et cetera. De huidige

Bebouwing

situatie is zoveel mogelijk geoptimaliseerd met het oog

8.5.1. De plan om van de Gedempte Veert met bebouwing

op verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid.

de zg. “Pancrasser Goudkust” neer te zetten, is typisch een

Voor ﬁetsers wordt in regionaal verband en samen met de

gedachtegang uit het begin van deze eeuw, toen geld nog

provincie gewerkt aan een verbetering van het ﬁetsnetwerk,

eeuwig zaligmakend was. Kijk eerder vanuit een historisch

hoewel ook hierbij geldt dat ruimtelijke barrières ervoor

perspectief en plan daar bedrijvigheid met speciﬁeke

zorgen dat een verbetering niet zomaar mogelijk is. De

woningbouw voor bijvoorbeeld starters en ouderen. Dat de

ondertunneling van de N242 voor ﬁetsers heeft reeds

bewoners van de Benedenweg hun grond zo duur mogelijk

behoorlijk bijgedragen aan de verbetering van de veiligheid.

willen verkopen, spreekt voor zich.

De gemeente Heerhugowaard heeft reeds besloten om ook
de spoorovergang te ondertunnelen en het stationsgebied

Een aantal bewoners van de Benedenweg heeft de

aan te pakken hiermee wordt ook de ﬁetsverbinding (nog)

gemeente verzocht om kennis te nemen van hun plannen.

veiliger.

Dat heeft de gemeente gedaan en is vervolgens aan de
slag gegaan om via de weg van kostenverhaal bouwruimte
planologisch te creëren en maatschappelijke meerwaarde te
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creëren in het gebied door de voorzieningen in de openbare

Onlangs Voor de komende tijd willen wij komen tot een

ruimte aan te passen. De gemeente Langedijk wil hier een

nieuwe vorm van verbinding van de gemeente met de

fraaie ruimtelijke afronding van het dorp mogelijk maken. In

kernen. Dit kernenbeleid speelt in op de speciﬁeke situatie,

de huidige ruimtelijke situatie vormt de Gedempte Veert een

wensen en opgaven van alle kernen. Uiteraard is dit in (een

achterkant van het dorp. Met de gebiedsontwikkeling van

vorm van) samenspraak met de inwoners van die kernen.

wonen langs de Gedempte Veert wordt een voorkantsituatie

Vorm en inhoud daarvan willen in de komende tijd samen

gecreëerd, die tegelijkertijd een goede overgang vormt

uitwerken. 11.3. Dat de dorpswethouder samen met de

tussen de woonwijk Vroonermeer Noord, de waterplas en

voormalig dorpsbeheerder vanaf oktober 2019 spreekuur

het dorp Sint Pancras.

houdt voor de inwoners van Sint Pancras en Koedijk, is een
ad-hoc besluit geweest. Dit om voeling te houden met wat

8.5.2. De bebouwing van seniorenwoningen op het

er leeft in beide dorpskernen.

Madderom terrein is een mogelijkheid, maar kijk naar
de ontsluiting naar de winkels langs de Bovenweg en de

Het besluit om een spreekuur te houden vloeit voort uit de

Molenhoeve, deze is op dit moment beroerd wegens het

wens om alvast te beginnen met het kernenbeleid en het niet

slechte wegdek van de Benedenweg en de ontsluiting via

bij een actie op papier te laten. Inmiddels zijn er zes spreekuur-

een steeg naar de Bovenweg.

sessies geweest: drie keer een middagsessie en drie keer een
avondsessie. Hier zijn ongeveer 15 mensen op af gekomen.

De mogelijkheid van woningen geschikt voor senioren op

Op deze spreekuren zijn de volgende onderwerpen aan de

de vml Madderomlocatie voorziet inderdaad niet in een

orde gekomen: bezorging Langedijker Nieuwsblad, juridisch

verbetering van de wandelroute vanaf de Benedenweg

conﬂict t.a.v. grond, losliggende tegels, spitspaal, burgerinitia-

naar de winkels en de Molenhoeve aan de Bovenweg. Wel

tief speelvoorziening, Wmo-vraag, overlast bomen, meldingen

wordt een doorsteek gemaakt van het nieuwe gebouw over

illegale bouwwerken, parkeren, herinrichting Fröbelstraat/

de vml. Madderomlocatie naar de Benedenweg, om de

riolering, doorvaarbaarheid, kernenbeleid en de fusie.

loopafstand zo kort mogelijk te maken richting de winkels
en de Molenhoeve. Uw mening over het wegdek delen wij

8.5.5. De plannen van het IKC terrein worden afgeblazen en

niet (zieXXX)

weer opgetuigd. Onder het mom van “dit hebben we al met
de omwonenden besproken”. Waar is het structurele overleg?

8.5.3. De plannen voor bebouwing op het kassengebied
langs de Kruissloot is typisch een plan waar de bewoners

De plannen voor het IKC en de directe omgeving nabij de

van Sint Pancras inspraak in willen hebben en het niet via

Sperwer zijn in 2017 en 2018 in goede afstemming met de

de krant wensen te vernemen.

omgeving opgesteld. Wegens de ﬁnanciële haalbaarheid
van de nieuw te bouwen school is het woonprogramma

Er zijn geen concrete plannen voor bebouwing van dit

in 2019 aangepast en verdicht van 11 naar 17 stuks. Het

gebied. In het bestemmingsplan voor dit gebied is, met

merendeel van de uitgangspunten die in het oorspronkelijke

ogen op de toekomst, voor de bestemming “tuincentrum”

plan zitten, zijn behouden gebleven. Hieronder vallen onder

een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het college

andere de stedenbouwkundige opzet, de verkeerskundige

om, binnen vastgelegde kaders, medewerking te verlenen

inrichting van de Sperwer en de verkeersoplossingen in het

aan transformatie naar de bestemming ”wonen”. Het betreft

noorden en oosten van het plangebied.

dus een mogelijkheid en geen concreet plan. Indien een
concreet plan wordt voorgelegd, zal een reguliere procedure

8.5.6. De plannen voor het Dorpshart zijn wel met

worden doorlopen met daarbij de benodigde participatie.

omwonenden en Dorpsraad besproken maar al lange tijd
blijven deze liggen.

8.5.4. Het aanpassing van de bestemmingsplannen aan
de Parallelweg en de Kieft heeft absoluut niet de handen

Dit betreft plannen waar particuliere initiatiefnemers

op elkaar gekregen van de omwonenden. Ondanks het

een cruciale rol in spelen en de voortgang bepalen. Met

uitwisselen van argumenten met de raadsfracties, heeft dit

name marktontwikkelingen en het complexe proces van

alleen geleid tot het doorzetten van de plannen. Dit heeft

planuitwerking zijn daarbij van belang. De gemeente heeft

een grote zweem van vooringenomenheid en cliëntalisme.

een faciliterende rol.
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Groenvoorziening

8.6.2. Zoals al gezegd is Sint Pancras een dorp met

8.6.1. Sint Pancras is van origine een tuindersdorp

een lommerrijke uitstraling. Zeker de oude kern tussen

met veel groen. Door de grote tuinen die voorheen als

Bovenweg en Benedenweg, langs de Twuyverweg en

tuinbouwgrond gebruikt werden, is door actief beleid

langs de Achterweg. Het is ongewenst dat deze uitstraling

van de bewoners een uniek stuk groen ontstaan. Een

aangetast wordt door bebouwing in zogenaamde

klein deel van het groen is openbaar groen en wordt door

inbreiplekken, waardoor het openbaar groen ook weer

de gemeente slecht onderhouden. Consequent beleid

ingeperkt wordt. Er is buiten de dorpskern voldoende

ontbreekt, het lijkt erop dat er maar wat wordt gedaan. De

ruimte om met beleid huizen te bouwen. Kijk naar

bewoners van Sint Pancras willen dat dit groen overeind

de bebouwing in het Vroonermeer, een groot deels is

blijft, goed onderhouden en ook uitgebreid. Hoe gaat

voormalige grond van Sint Pancras, Broek op Langedijk

de nieuwe fusiegemeente dit aanpakken? Zie ook de

(Westerdel) en Heerhugowaard (Broekhorn) langs het

opmerking op p29 over de groene omgeving.

kanaal Alkmaar Kolhorn. Het ziet er op (lange) termijn toch
naar uit dat de oostkant van de weg N254 vrijwel volledig

Het “groen” van het oude tuindersdorp bestond vroeger

bebouwd gaat worden tussen Alkmaar en Schagen.

voornamelijk uit kool op het land dat in de Veiling van
Broek op Langedijk werd verhandeld. Veel groen van deze

Zoals al onder punt 8.3.4 is aangegeven, is al in 2005

voormalige tuinbouwgrond maakt nu deel uit van grote

een zorgvuldige afweging gemaakt op basis van o.a. de

particuliere tuinen aan de rand van het dorp. Ook noemen

ruimtelijke en functionele structuur van Sint Pancras,

we hier de Volkstuinvereniging “West-Beverkoog”, waar de

het behoud van cultuurhistorisch waardevolle gebieden

leden op het fraaie en natuurvriendelijke complex tuinieren.

en het aanbrengen van een open zone als ruimtelijke
scheiding tussen Sint Pancras en Alkmaar. Per locatie zijn

De gemeente voert in de gehele gemeente groenonderhoud

vervolgens op basis van de kenmerken van de betreffende

uit conform de CROW normering beeldkwaliteitsniveau B en

locatie nadere ruimtelijke randvoorwaarden opgesteld. De

C. Het bosplantsoen, de ecologisch beheerde wegbermen

conclusies (lees: mogelijke inbreilocaties) uit deze notitie

en de heesters hoger dan één meter worden op niveau C

zijn middels wijzigingsbevoegdheden verwerkt in het (in

onderhouden. Dit betekent in de praktijk dat er niet alleen

2013) vastgestelde bestemmingsplan Sint Pancras.

meer zwerfvuil in deze gebieden ligt dan in de rest van
het openbaar groen, maar ook meer onkruid onder de

8.6.3. Wat gaat er gebeuren met het onderhoud van het

heesterbeplantingen en overhangend gras en onkruiden

groen langs het Vroonermeer. Het is gemeentegrond

over paden langs grasbermen en bosplantsoenvakken. Het

van Langedijk maar wat zijn de afspraken met Alkmaar.

overige openbaar groen wordt op niveau B onderhouden.

Deze plas met grond zal toch gebruikt gaan worden voor

Het waarborgen van het gekozen kwaliteitsniveau past

recreatie.

binnen het beschikbare exploitatie budget.
Zoals onder punt 8.3.2 is aangegeven, is de groenstrook
Bij het onderhoud en beheer van het openbaar groen

aangelegd als onderdeel van en voor rekening van het

wordt rekening gehouden met de duurzaamheid daarvan.

project Vroonermeer-Noord. Dat project is een resultaat van

Zo worden geen chemische bestrijdingsmiddelen meer

samenwerkingsafspraken tussen de gemeenten Alkmaar en

ingezet, minder vaak maaien m.u.v. kuis- en zichtpunten,

Langedijk, een tweetal woningcorporaties en verschillende

bij-vriendelijke bloemenmengsels worden uitgezaaid en

marktpartijen. De groenstrook komt na ﬁnale oplevering in

biologisch geteelde bloembollen aangeplant. Daarnaast

regulier beheer van de gemeente Langedijk (en dus straks

wordt rekening gehouden met de klimaatveranderingen

de nieuwe gemeente).

bij de keuze van nieuwe aanplant. De soortkeus en
onderhoud is daarbij ook gericht op het vergroten van de

Veiligheid

soortenrijkdom (biodiversiteit).

8.7.1. Het sluit aan bij het Meerjaren Integraal

Door middel van inspecties wordt de veiligheid en

Veiligheidsplan, wat vastgesteld wordt in een overleg

gezondheid van de bomen en beplantingen beoordeeld. De

tussen Burgemeesters in de politie eenheid Noord-Holland.

werkzaamheden in de uitvoering worden daarop afgestemd.

Alles op minimaal niveau.
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Naast het Meerjaren Integraal Veiligheidsplan zijn (is) er nu

en het Langedijker deel zijn o.a. te zien aan de inrichting

twee en straks één Lokale Integrale Veiligheidsplan(nen). In

van het wegdek op de Kanaaldijk, de Nauertocht en de

deze plannen zijn (en worden straks) speerpunten benoemd

Achtergraft.

die niet op een minimaal niveau worden uitgevoerd, maar
juist extra aandacht en capaciteit toegewezen krijgen.

De Kanaaldijk is inderdaad ingericht conform de situatie
in het Alkmaarse deel. De voorbereiding en het toezicht

8.7.2. De handhaving door de BOA’s (Buitengewoon

van het werk is door de gemeente Alkmaar uitgevoerd in

Opsporing Ambtenaar) is in Sint Pancras beneden peil.

opdracht van de gemeente Langedijk.

Bijvoorbeeld als het gaat over verkeerd parkeren. Vooral

De versmallingen en andere remmende maatregelen die op

bouwverkeer maakt er een potje van met laden lossen en

de Kanaaldijk in Alkmaar (later) zijn aangebracht leverden

het neerzetten van vuilcontainers. Ook worden er geen

veel klachten op. Mede hierom zijn op het Langedijker deel

onaangekondigde snelheidsmetingen gedaan. De BOA’s

geen maatregelen aangebracht.

krijgen wel opdracht om oranje bakken te controleren,

De Achtergraft is door de gemeente Langedijk zelf

blijkbaar heeft dat hoge prioriteit.

heringericht. De reconstructie aan de Nauertogt wordt dit
jaar opgepakt.

Zoals hierboven onder punt 3.10 is weergegeven, werken
de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard al samen in

8.8.3. Het betrekken van het Geestmerambacht bij de

de handhaving door een gezamenlijk BOA-team. In heel

gemeente Langedijk heeft tot gevolg gehad dat Koedijk

Langedijk worden de boa’s ingezet. Dit geldt ook voor

Noord bij Langedijk hoort. Een typisch tekentafel besluit uit

Sint Pancras. Er wordt niet alleen gecontroleerd op oranje

het verleden.

bakken, maar ook op verkeerd parkeren. In 2019 zijn er in
totaal 22 boetes voor fout parkeren. Controle op hard rijden

Zie de reactie op 8.8.1.

is een politietaak waar in het Integraal veiligheidsplan
Langedijk aandacht aan wordt besteed. Fysieke veiligheid

8.8.4. Er is qua bebouwing langs het kanaal geen verschil

waaronder verkeersveiligheid is daarbij een van de

vanaf de vlotbrug tot het einde van Koedijk Noord. Koedijk

speerpunten. Onverwachte snelheidscontroles worden door

Noord heeft geen eigen uniek karakter. Dit vraagt om een

de politie uitgevoerd.

grenscorrectie zodat Koedijk weer één geheel kan vormen.
Koedijk in totaliteit heeft een uniek karakter als lintdorp

Koedijk

met een eigen identiteit.

8.8.1. Vanuit historisch perspectief is er een relatie
tussen Sint Pancras (Vrone) en Koedijk. Het zand uit

Na de gemeentelijke herindelingen van 1972 en 1990 is

het Geestmerambacht is gebruik voor zandsuppletie in

de huidige verdeling van het gebied tussen Langedijk

Alkmaar Noord. Toch valt een deel van Koedijk en geheel

en Alkmaar tot stand gekomen. Op dit moment behoort

het Geestmerambacht onder de gemeente Langedijk. Beide

circa 85% van de oppervlakte van het dorp Koedijk bij

gemeenten hebben niet hun best gedaan om de juiste

de gemeente Langedijk en circa 15% bij de gemeente

keuzes te maken met grenscorrecties vanuit historisch

Alkmaar. Het landelijk gebied valt voor het merendeel onder

perspectief. Het zegt iets over de relatie in de HAL regio.

Langedijk. Daarmee wordt een landelijke, groene buffer
behouden tegen het stedelijke karakter van Alkmaar.

De huidige grenzen zijn vastgesteld bij de gemeentelijke
herindeling van 1990, nadat ook in 1972 al een herindeling

8.8.5. Een grenscorrectie van Koedijk heeft vrijwel

had plaatsgevonden in dit gebied. Over sommige grenzen

geen invloed op de vergoeding van (frictie)kosten of de

verschilden de gemeenten destijds van mening en hebben

machtsverhouding. Dit daar Koedijk Noord maar circa 250

provincie en/of Rijk hierover de uiteindelijke besluiten

inwoners heeft.

genomen.
Dit laatste klopt. De frictiekosten vormen echter niet het
8.8.2. Koedijk is in het jaar 1972 gesplitst tot ongenoegen

enige argument om de beide gemeenten Langedijk en

van de “autochtone” bewoners van dit lintdorp en dit heeft

Heerhugowaard ongedeeld te laten fuseren. Het gaat met

zich nooit hersteld. De verschillen tussen het Alkmaar deel

name om de vorming van een sterke nieuwe gemeente
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die publieke waarde kan realiseren voor haar inwoners. De

van Heerhugowaard waar u op doelt maken daar zéker

argumenten die in het herindelingsontwerp en hierboven

onderdeel van uit.

worden aangegeven om geen splitsing te creëren maar de
gemeenten Langedijk en Heerhugowaard in hun geheel te

9.2. Dat Sint Pancras een eigen identiteit heeft, mag

laten fuseren, gelden zowel voor de dorpen Sint Pancras als

duidelijk zijn. Een fusiepartner die hiermee rekening houdt

Koedijk.

en ook aan het wensenpakket van de Pancrassers (zie

De uitkomsten van het draagvlakonderzoek hebben laten

bijlage 2 van deze reactienota) wil voldoen, kan best op

zien dat inwoners van Sint Pancras en Koedijk zich zorgen

steun rekenen. Goed overleg met de andere buurgemeente

maken over een eventueel verlies van de unieke identiteit

is dan ook een vereiste. Fricties zoals in de huidige situatie

van de kernen en bestaande voorzieningen. Tegen deze

zijn ten nadele van de leefbaarheid in Sint Pancras.

achtergrond is het kernenbeleid als belangrijk onderdeel
van de nieuwe gemeente benoemd en is daar ook al een

Wij zijn blij met de handreiking die u hier doet. Wij

begin mee gemaakt. In de gesprekken met de Koedijkers

zullen het kernenbeleid, inclusief het uitgangspunt

kwam daarbij met name het onderwerp ‘communicatie’

grenzeloos besturen (waarbij de colleges van Langedijk en

op tafel. Hierbij valt o.a. te denken aan de invloed van de

Heerhugowaard het initiatief nemen voor een Thorbecke

inwoners van Koedijk op keuzes die de gemeente maakt

experiment met Alkmaar), dat wij voorstaan en waar wij

in Koedijk, waaronder het onderhoud van de openbare

reeds mee zijn begonnen, nog nauwkeuriger opnemen

ruimte. Gezien de schaal van Koedijk is geconcludeerd

in het herindelingsadvies. We zijn reeds begonnen met

dat het gezamenlijk organiseren van een zogenaamd

dit beleid. Voor wat betreft Sint Pancras en Koedijk is het

‘buurtfeest voor een dag’ een mooi initiatief zou zijn, om op

evident dat dit beleid in nauwe samenwerking met Alkmaar

te halen wat Koedijkers belangrijk vinden (genoemd werd

gebeurt.

bijvoorbeeld al een jaarlijkse wijkschouw), gericht op het

De afgelopen periode zijn er zowel ambtelijk als bestuurlijk

behoud en de versterking van de leefbaarheid.

meerdere gesprekken gevoerd met inwoners van Sint
Pancras, waaronder met vertegenwoordigers van het

Betrokkenheid inwoners en gemeenschappen

voormalige dorpsplatform en de dorpsraad. In deze

9.1. De bewoners van Sint Pancras voelen zich

gesprekken kwam met name het onderwerp ‘samenwerken

maatschappelijk veel meer betrokken bij Alkmaar blijkt uit

met de gemeente’ op tafel. Deze samenwerking is niet

de enquête en petitie. [37] Dit o.a. wegens de ligging van

altijd als positief ervaren. De oorzaken hiervan zijn niet

de dorpskern en de infrastructuur en ook vanuit historisch

eenduidig: van niet goed geïnformeerd zijn tot gebrekkige/

perspectief. Als het gaat om scholen, winkels, uitgaansleven

geen afstemming over hoe om te gaan met bijvoorbeeld

etc. kost het voor de bewoners van Sint Pancras weinig

prioriteiten van de dorpsraad/dorpsplatform in het

moeite om Alkmaar te vinden. De drempel naar de

onderhoud van de openbare ruimte. Over dit laatste volgde

andere dorpskeren van Langedijk is groter, laat staan naar

in de ontwerpsessie van 12 december een goed gesprek. We

Heerhugowaard. Wel moet geconstateerd worden dat

zien ernaar uit om het kernenbeleid verder vorm en inhoud

voor de culturele shoppers het theater en de bioscoop

te geven, waarbij het ‘wensenpakket’ ook een plaats zal

in Heerhugowaard aantrekkelijk is, evenals zelfs die van

krijgen.

Schagen.

Bestuur betrokken, nabij, responsief, benaderbaar
Uw conclusie op basis van de petitie delen wij niet.

10.1. De betrokkenheid van het bestuur van Langedijk in

Wij zien hier dat een groot deel zich betrokken voelt bij

Sint Pancras laat sterk de wensen over. Hoewel de lijntjes

Alkmaar maar een bijna net zo groot deel bij Langedijk

naar de gemeente kort zijn, de beleefdheid meestal wel

en Heerhugowaard. Zoals hierboven reeds is gesteld, zijn

in acht genomen wordt, kost het de gemeente op vele

inwoners straks niet verplicht om hun oriëntatie op winkels,

gebieden veel moeite om concreet te worden naar de

scholen, uitgaansleven en dergelijke te wijzigen omdat

bewoners van Sint Pancras. Veel wordt over de hoofden

hun kern nu bij een nieuwe gemeente hoort. De nieuwe

van de bewoners heen besloten. De uitspraak dat “de

gemeente heeft wel de ambitie om een breed palet te

gemeenten blijven met de inwoners in gesprek gaan”

bieden aan voorzieningen; op kernenniveau en daarboven

[28] klopt niet voor Langedijk. Er is geen gesprek met de

op meer stedelijk niveau. Het theater en de bioscoop

inwoners.
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Zoals hierboven onder 9.2 aangegeven, zijn in de afgelopen

10.5. De vraag blijft waarom de houding van het

tijd gesprekken gevoerd met inwoners van Sint Pancras,

gemeentebestuur in het licht van de komende

waaronder met vertegenwoordigers van het voormalige

omgevingswet niet gewijzigd is. In deze wet krijgt

dorpsplatform en de dorpsraad. In deze gesprekken kwam

burgerparticipatie veel meer aandacht. Het bleek dat het

met name het onderwerp ‘samenwerken met de gemeente’

gemeentebestuur volledig verrast werd door de oppositie in

op tafel. Deze samenwerking is inderdaad niet altijd als

Sint Pancras en Koedijk tegen de fusie. Tijdens de discussies

positief ervaren. Inmiddels zijn zes ‘inloopspreekuren’

met de raadsleden over de fusie bleken de raadsleden, op

gehouden in het dorpshuis De Geist, onder andere met

een paar uitzonderingen na, nauwelijks idee te hebben wat

wethouder Jongenelen daarbij. Hier zijn ongeveer 15

er leeft in Sint Pancras en Koedijk.

mensen op af gekomen. In de spreekuren zijn diverse
onderwerpen naar voren gebracht, die worden opgepakt.

De komende omgevingswet is een van de uitdagingen

Verder is er een ontwerpsessie gehouden over het nieuwe

waar de nieuwe gemeente voor staat en waar de beide

kernenbeleid. We zien dit als een goede start om het

gemeenten Langedijk en Heerhugowaard in samenwerken.

kernenbeleid verder vorm en inhoud te geven.

Inderdaad is, zoals sowieso in het handelen van de
overheid, participatie van burgers hiervan een belangrijk

10.2. De Dorpsraad van Sint Pancras is in 2000 opgericht

onderdeel.

met een enthousiast bestuur maar er is door de gemeente
afgedwongen om zonder mandaat en convenant met de

10.6. De badinerende benadering van een aantal

gemeente in overleg te treden. Het toentertijd “feodale”

collegepartijen over het gedrag in Sint Pancras en

optreden van de gemeentebestuur heeft lange tijd zijn weer-

Koedijk heeft geleid tot grotere tegenstellingen. Het

slag gehad op een constructief overleg. Deze houding van

“feodale” gedrag van deze partijen komt hiermee sterk

het gemeentebestuur is tot nu toe gehandhaafd. Een uitge-

tot uitdrukking. Over de hoofden van de bewoners heen

stoken hand naar de Dorpsraad is er nauwelijks geweest.

weten zij wat goed voor hen is. Waar hebben we dat eerder
gehoord.

Zoals hierboven onder 9.2 en 10.1 wordt aangegeven, zijn
inmiddels gesprekken gevoerd en is een start gemaakt

Deze opmerking laten wij aan u.

met het kernenbeleid. Contact met de Dorpsraad is hierbij
vanzelfsprekend.

Participatievormen als aanvulling op representatieve
democratie

10.3. De instelling van het Dorpsplatform naast de Dorps-

11.1. De uitspraak dat de gemeenteraad en het college

raad heeft in 2004 veel commotie met zich meegebracht,

van Langedijk [40] veel waarde hechten aan het borgen

later is er een compromis gevonden dat een deel van het

van de eigenheid en vitaliteit van de dorpen en kernen

bestuur van de Dorpsraad onder eigen titel plaats mocht

is opmerkelijk. In de forum- en raadsvergaderingen over

nemen in het Dorpsplatform, maar dat heeft niet geleid tot

de fusie is daar niets van gemerkt. Dat er gesproken

veel vertrouwen. Het mandaat van het Dorpsplatform was

wordt over dorpskernenbeleid is ontstaan door druk van

veel te eng gedeﬁnieerd, zodat enthousiaste mensen al snel

Heerhugowaard. En bij een fusie met Heerhugowaard

afhaakten. Dit heeft in november 2019 geleid tot de deﬁni-

zal blijken dat het voormalige ambtelijk apparaat van

tieve ophefﬁng van het Dorpsplatform Sint Pancras.

Heerhugowaard geen ﬂauw idee heeft over de “eigenheid
en vitaliteit” van Sint Pancras. Hoe denkt de fusiegemeente

10.4. Het verschil tussen de Dorpsraad en het Dorpsplatform

dit op te lossen?

is voor vele Pancrassers onduidelijk gebleven. De
gemeente Langedijk heeft weinig gedaan om dit juist te

Het dorpskernenbeleid is een keuze van de beide

communiceren.

gemeentebesturen, omdat beide gemeenten waarde
hechten aan de identiteit van de kernen die straks samen de

Nu het dorpsplatform is opgeheven, zien wij de Dorpsraad

nieuwe gemeente gaan vormen. Voor wat betreft de inhoud

als een zeer nuttige en belangrijke gesprekspartner in het

van dit beleid tot nu toe verwijzen wij naar de punten

kader van het verder te ontwikkelen kernenbeleid met

hierboven.

betrekking tot Sint Pancras.
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11.2. Het opheffen van het Dorpsplatform van Sint Pancras

het maatschappelijk middenkader is een gedachtegang. Er

zat in de lijn der verwachtingen. Met een veel te beperkt

wordt dan van beide kanten wat verwacht en dan kan een

mandaat, het ontbreken van representativiteit en het niet

nieuwe start met een schone lei uitkomst bieden.

nakomen van afspraken stonden de verhouding al lange
tijd op scherp. Dit gold zeker niet voor alle ambtenaren,

Wij hebben net als u de wens om goed na te denken over

het bleek dat het college en de raad kortgeleden niet veel

het kernenbeleid. Hier is de afgelopen tijd al mee begonnen.

voelden voor meer burgerparticipatie. Zie de opmerkingen

In onze visie gaat het, net als de inwoners ook in het

van de CU tijdens de forumvergadering op 01 oktober 2019.

draagvlakonderzoek aangaven, om de unieke identiteit van
de kernen en de publieke waarde die moet worden geleverd

Inderdaad is het Dorpsplatform van Sint Pancras

ten behoeve van de inwoners. Een van de kenmerken van

opgeheven, zoals dat in de afgelopen jaren bij meerdere

Sint Pancras is, dat het dicht tegen Alkmaar gelegen is.

kernen in Langedijk gebeurde. Voor de komende tijd willen

De publieke waarde kan (en moet soms) dus samen met

wij komen tot een nieuwe vorm van verbinding van de

Alkmaar worden gerealiseerd. De gemeenten Langedijk

gemeente met de kernen. Dit kernenbeleid speelt in op de

en Heerhugowaard hebben het initiatief genomen om

speciﬁeke situatie, wensen en opgaven van alle kernen.

samen met Alkmaar te bekijken hoe we dat zouden kunnen

Uiteraard is dit in (een vorm van) samenspraak met de

vormgeven.

inwoners van die kernen. Vorm en inhoud daarvan willen
we in de komende tijd samen uitwerken.

Zaken die speelden en spelen bij de Dorpsraad
12.1. Het was de gewoonte om met wethouder en

11.3. Dat de dorpswethouder samen met de voormalig

dorpsbeheerder en iemand van openbare werken jaarlijks

dorpsbeheerder vanaf oktober 2019 spreekuur houdt voor

een rondgang te maken door het dorp. De aandachtspunten

de inwoners van Sint Pancras en Koedijk, is een ad-hoc

die hier uit voortkwamen zijn door de gemeente nauwelijks

besluit geweest. Dit om voeling te houden met wat er leeft

afgehandeld. De drukte en onveiligheid van verkeer wordt

in beide dorpskernen.

door de werkgroep tijdens ieder gesprek met de gemeente
aangekaart, oplossingen zijn ook bekendgemaakt en liggen

Het besluit om een spreekuur te houden vloeit voort uit de

vast in rapporten en plannen. Voor een overzicht van zaken

wens om alvast te beginnen met het kernenbeleid en het

die o.a. tussen de Dorpsraad en de Gemeente spelen, zie

niet bij een actie op papier te laten. Inmiddels zijn er zes

bijlage 1.

spreekuursessies geweest: drie keer een middagsessie en
drie keer een avondsessie. Hier zijn ongeveer 15 mensen

Het overzicht in uw bijlage 1 kan en zal worden

op af gekomen. Op deze spreekuren zijn de volgende

meegenomen in het kernenbeleid. Zie hiervoor ook punt

onderwerpen aan de orde gekomen: bezorging Langedijker

9.2.

Nieuwsblad, juridisch conﬂict t.a.v. grond, losliggende
tegels, spitspaal, burgerinitiatief speelvoorziening,

Regionale samenhang

Wmo-vraag, overlast bomen, meldingen illegale

13.1. Er wordt gesproken over buurtgemeenten zoals o.a.

bouwwerken, parkeren, herinrichting Fröbelstraat/riolering,

Alkmaar, Bergen (Buch) en Schagen. Gezien de controverse

doorvaarbaarheid, kernenbeleid en de fusie.

tussen de gemeenten in de HAL regio, die ook in de kranten
wordt uitgevochten, geeft dit voor de bewoners van Sint

11.4. Naar de toekomst toe zal nagedacht dienen te worden

Pancras al lange tijd een onaangenaam gevoel. De uitspraak

over het dorpskernenbeleid. Het gemeentebestuur van

[28] dat de samenwerking van HAL wordt uitgebouwd, lijkt

de fusiegemeente zal rekening dienen te houden met

voor de bühne. Concretisering ontbreekt.

de huidige Dorpsraad in Sint Pancras en niet daarnaast
weer een ander instituut optuigen. Ook bestuurlijke

Het is de intentie om de nieuwe gemeente een sterke rol te

experimenten zijn door het grote ontstane wantrouwen

laten spelen in de regionale verhoudingen. Elke gemeente

bij de bewoners van Sint Pancras voorlopig niet aan

werkt samen in de regio; de nieuwe gemeente zal hier geen

de orde. Goede afspraken tussen de Dorpsraad en het

uitzondering op vormen. De nieuwe gemeente zal met haar

gemeentebestuur, die nagekomen worden, kunnen

kracht en omvang een substantiële bijdrage kunnen leveren

vastgelegd worden. Dat de Dorpsraad facilitair kan zijn voor

aan de regionale ambities van Noord-Holland-Noord en
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de regio Alkmaar. Samenwerking kan niet alleen; zij vergt

en haar medewerkers ﬂink vergroten, hetgeen ook bijdraagt

meerdere partners. De omliggende gemeenten (inclusief

aan de positie op de arbeidsmarkt (zie punten 6.7 en 13.2

Alkmaar) hebben positieve verwachtingen uitgesproken van

hierboven). Bovendien komt het tegemoet aan de eisen die

de samenwerking met de nieuwe gemeente.

de maatschappij (die zelf ook steeds intensiever met data
omgaat) stelt.

13.2. Dat regionale samenwerking belangrijk is, daar wordt
niet aan getwijfeld. Dat de bestuurskracht van Langedijk in

14.3. In Sint Pancras is nogal wat bedrijvigheid van

deze tijd onvoldoende is, dat klopt ook. Maar dat een fusie

ondernemers en hebben hun bedrijf(je) in de woonwijk. Dat

met Heerhugowaard meerwaarde heeft voor een sterker

belast de wijken met vrachtverkeer en dat kan eventueel

bestuursapparaat wordt niet onderbouwd. Het blijven

opgelost worden om deze bedrijvigheid met wat creativiteit

toch voornamelijk dezelfde mensen. Er wordt ook niet

naar de rand van het dorp te verplaatsen.

onderbouwd op welke wijze snel en meer professionals
aangetrokken kunnen worden.

Onder punt 8.3.4 wordt ingegaan op de ruimtelijke ordening
van Sint Pancras. Onder punt 8.4.5 wordt ingegaan op de

Voor de kracht van de nieuwe organisatie en (het aantrekken

mobiliteit.

van) goede mensen verwijzen wij naar punt 6.7.
14.4. De opmerking dat Langedijk actieve marketing verricht

Bedrijven

voor investeerders (ondernemingen) als aanvulling op

14.1. Er wordt genoemd [28] dat de sterke punten van

metropool regio Amsterdam getuigt van een gedateerde

beide gemeenten gecombineerd worden op innovatief en

visie. De infrastructuur rond Langedijk (en ook de A9) is hier

ondernemend gebied. Dit wordt niet concreet gemaakt.

absoluut niet op ingesteld en zal aanzienlijke verkeersdruk
opleveren. Langedijk dient zich te concentreren op de eigen

In het proces om te komen tot een herindelingsontwerp

regio.

is ook gesproken met ondernemers(verenigingen).
Natuurlijk hangt het succes van ondernemerschap en

Uw conclusie over de infrastructuur delen wij niet,

innovatie in de eerste plaats af van de ondernemers zelf.

Langedijk en Heerhugowaard zijn goed ontsloten via de

De nieuwe gemeente kan daarin ondersteunen. Beide

dubbele ringweg in de regio Alkmaar. Om economisch vitaal

gemeenten doen daar al het nodige aan, bijvoorbeeld met

te blijven wil de nieuwe gemeente (blijven) openstaan voor

ambtenaren die zich speciﬁek richten op ondernemers,

nieuwe ondernemingen. De nieuwe gemeente ligt centraal

wordt met ondernemersverenigingen overleg gevoerd

in Noord-Holland en heeft voldoende ruimte voor nieuwe

over aanbestedingsbeleid, is er hulp voor bedrijven die zich

bedrijvigheid. Deze ambitie past ook in de economische

willen (her)vestigen, et cetera. De nieuwe gemeente kan

ambitie van de regio Alkmaar.

de goede ervaringen en mensen combineren tot een sterk
nieuw beleid.

Maatschappelijke instellingen
15.1. Voor de subsidiering van het maatschappelijk

14.2. Wat wordt bedoeld met data gedreven werken? [28]

middenveld (verenigingen) is direct een statement gemaakt.

Een toelichting ontbreekt.

Alles wordt gelijk getrokken. Zie de sfeerverslagen op de
gemeentelijke website. Waarom wordt er niet gekeken naar

Datagedreven werken vloeit voort uit de technologische

een transitieperiode en zo nodig maatwerk? Men verschuilt

ontwikkelingen waarbij steeds meer gebruik wordt

zich achter de nieuwe gemeente raad. Dus niets is zeker.

gemaakt van informatie uit allerlei bronnen om beleid te
ontwikkelen, ondersteunen en uit te voeren. Hieronder

Zoals al eerder hierboven gesteld kunnen de ‘oude’

vallen toepassingen zoals dasboards en andere monitoring,

gemeenten geen voorwaarden opleggen aan de

data-analyses, smart-citytoepassingen (zoals ‘slimme

gemeenteraad van de nieuwe gemeente die straks wordt

lantaarnpalen’, dynamische routeinformatie, vuilcontainers

verkozen. Uiteindelijk ontstaat één nieuwe gemeente en zal

die zelf aangeven wanneer zij geleegd moeten worden) en

er dus één subsidiebeleid komen. Een transitieperiode en

vele andere moderne vormen. Datagedreven werken kan de

maatwerk kunnen daar onderdeel van uitmaken; dat is aan

efﬁciency, effectiviteit en ontwikkeling van de organisaties

het nieuwe verkozen gemeentebestuur.
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Conclusie toetsing van de fusie

Zoals hierboven op diverse plaatsen (zoals met name in de

16.1. De conclusie [41] is achterhaald door de feiten. De

reactie op de visie, als eerste onderdeel van dit document)

gemeente Alkmaar wil Sint Pancras en Koedijk Noord bij

is aangegeven, wordt het kernenbeleid op dit moment

hun eigen gemeente trekken. Er is dus geen regionaal

uitgewerkt, dus al voor de totstandkoming van de nieuwe

draagvlak. En maatschappelijk draagvlak staat door de

gemeente. Daarbij staan in dit stadium de begrippen

“opstand” van de inwoners van Sint Pancras en Koedijk

‘samenwerking’ en ‘communicatie’ centraal. De afgelopen

Noord ter discussie.

periode zijn er zowel ambtelijk als bestuurlijk meerdere
gesprekken gevoerd met inwoners van Sint Pancras (en

Het draagvlak, zowel regionaal als voor wat betreft het

overigens ook Koedijk), waaronder met vertegenwoordigers

maatschappelijk draagvlak in de gemeente zelf, zien wij

van het voormalige dorpsplatform en de dorpsraad.

breder dan alleen de gemeente Alkmaar respectievelijk

Deze (veelal) constructieve gesprekken gingen o.a. over

de inwoners van de individuele dorpskernen. Wij (de

kernenbeleid in de breedste zin van het woord. Voor beide

gemeenteraden van Heerhugowaard en Langedijk) hebben

dorpen is ook een ‘ontwerpsessie kernenbeleid’, onder

een bredere afweging gemaakt waarbij het draagvlak onder

het genot van een Langedijker maaltijd, georganiseerd.

alle omliggende (en andere betrokken) gemeenten en het

In de gesprekken met Sint Pancrassers kwam met name

draagvlak onder alle inwoners van het huidige Langedijk en

het onderwerp ‘samenwerken met de gemeente’ op tafel.

Heerhugowaard is gewogen om te komen tot een nieuwe,

Deze samenwerking is niet altijd als positief ervaren.

krachtige gemeente. Juist deze krachtige gemeente kan,

De oorzaken hiervan zijn niet eenduidig: van niet goed

beter dan nu, bijdragen aan een goede dienstverlening op

geïnformeerd zijn tot gebrekkige/geen afstemming over hoe

maat voor de inwoners van Sint Pancras.

om te gaan met bijvoorbeeld prioriteiten van de dorpsraad/

Wij zien overigens geen ‘opstand’ onder de inwoners van

dorpsplatform in het onderhoud van de openbare ruimte.

Sint Pancras en Noord-Koedijk. Wel zien wij een terechte

Over dit laatste volgde in de ontwerpsessie van 12

vraag vanuit de kern om in de nieuwe gemeente erkend te

december een goed gesprek over wie welke rol heeft: de

worden en gezien te worden als een dorp met een unieke,

gemeente, de dorpsraad, de achterban van de dorpsraad

eigen identiteit met voldoende voorzieningen. Via het

maar ook de inwoners die niet vertegenwoordigd worden

kernenbeleid wordt daar nu en straks aan gewerkt.

door de dorpsraad. In de ontwerpsessie is door de
aanwezigen in gezamenlijkheid besloten om de gesprekken

16.2. Dat de nieuwe fusiegemeente (uitgezonderd Sint

over ‘kernenbeleid’ in het nieuwe jaar voort te zetten, te

Pancras en Koedijk Noord) een robuuste gemeente

intensiveren en te verbreden. Hierin wordt op zoek gegaan

wordt in de regio, lijkt geloofwaardig, maar in het

naar elementen om de samenwerking te verbeteren

herindelingsontwerp zijn de argumenten wat beperkt.

en te versterken. Daarbij wordt juist als uitgangspunt
genomen wat ook in de visie van de Dorpsraad centraal

De nieuwe gemeente wordt straks in omvang de tweede

staat, namelijk het unieke karakter van het dorp. Het

gemeente van Noord-Noord-Holland. De ambtelijke

herindelingsontwerp refereert op meerdere plaatsen aan

organisatie is na de ambtelijke fusie op 1 januari 2020 reeds

het unieke karakter van de kernen die samen de nieuwe

van start gegaan en heeft in 2022, wanneer de nieuwe

gemeente vormen. De huidige gemeenten maken al een

gemeente start, al twee jaar de tijd gehad om zich te vormen

begin met het aangekondigde kernenbeleid; in het concept-

en kinderziektes achter zich te laten. Ook aan de reacties van

herindelingsadvies zal dit uitgebreider worden beschreven

andere gemeente blijkt dat men de nieuwe gemeente als

dan in het herindelingsontwerp.

een goede nieuwe samenwerkingspartner in de regio ziet.
Maar zoiets gaat inderdaad niet vanzelf; er zal op moeten
worden gestuurd door bestuur, politiek en de (organisaties
van) de inwoners zelf om deze ambitie te realiseren.
16.3. Dat de samenhang tussen de kernen zijn vorm krijgt
in het dorpskernenbeleid wordt niet onderbouwd. Er
wordt geen concrete invulling gegeven op welke wijze
burgerparticipatie vorm krijgt in het kernenbeleid.
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BIJLAGE 8. Ingekomen zienswijzen

HERINDELINGSADVIES DIJK EN WAARD

$DQGHOHGHQYDQGH*HPHHQWHUDDGHQKHW&ROOHJHYDQ% :YDQGHJHPHHQWH/DQJHGLMN
%HWUHIWVDPHQYRHJLQJJHPHHQWHQ/DQJHGLMNHQ+HHUKXJRZDDUG
6LQW3DQFUDVRNWREHU
*HDFKWHGDPHVHQKHUHQ
 ,1/(,',1*
³/DQJHGLMN HQ +HHUKXJRZDDUG JDDQ VDPHQ´ LV KHW PRWWR ZDDUPHH GH EHLGH JHPHHQWHQ RS
ZHJ]LMQQDDUHHQEHVWXXUOLMNHIXVLHRSMDQXDUL'HEHVWXXUGHUVVWDDQRSGHGUHPSHORP
KLHURYHU EHODQJULMNH HQ YRRU GH LQZRQHUV YHUVWUHNNHQGH EHVOXLWHQ WH QHPHQ +HW GUDDJYODN
YRRUGLWVDPHQJDDQEOLMNWLQ6LQW3DQFUDVQLHWJURRWWH]LMQHQHULVDOGHQRGLJHDFWLHJHYRHUG
RPGLWRSFRQFUHWHZLM]HDDQGHEHWURNNHQEHVWXXUGHUVEHNHQGWHPDNHQ
6LQW 3DQFUDV KHHIW LQ KHW YHUOHGHQ HFKWH VWULMG PRHWHQ OHYHUHQ RPGDW PHQ RSQDPH LQ KHW
JURRWVWHGHOLMNJHELHGYDQ$ONPDDU]RDOVGDWLQGLHWLMGRSGHPHQVHQDINZDPYHUDIVFKXZGH
0HQZDVEHGXFKWYRRUKHWYHUOLHVYDQRSHQJHELHGGDWDOVJURHQHEXIIHUWXVVHQGRUSHQVWDG
IXQJHHUGHJHKHHO]RXYHUOLH]HQ2RNLQVSHHOGHGLWJHJHYHQELMGH3DQFUDVVHUVHHQURO
HQ LQ GH YHUZDFKWLQJ KHW 3DQFUDVVHU GRUSVNDUDNWHU HQ EHKRXG YDQ YRRU]LHQLQJHQ WH NXQQHQ
ZDDUERUJHQZHUGGRRUGHLQZRQHUVYDQKHWGRUSJHNR]HQYRRUVDPHQJDDQPHW/DQJHGLMN
 7(58*%/,.
2S PLMQ WURXZGDJKHE LN PLM VDPHQ PHW PLMQ YURXZ DOV LQZRQHUJHYHVWLJGLQ6LQW
3DQFUDV=XLGHLQGHGDWWRHQGHHOXLWPDDNWHYDQGHJHPHHQWH.RHGLMN
7RHQ RS  MXOL  PLMQ H GRFKWHU ZDV JHERUHQ ZHUGHQ ZLM YHUUDVW PHW HHQ EH]RHN YDQ
EXUJHPHHVWHU /DQGPDQ HHQ ZHWKRXGHU HQ GH SHUV 0HW GH JHERRUWH YDQ ZHUG LQ
.RHGLMN HHQ PLMOSDDO EHUHLNW RPGDW ]LM DOV VWH LQZRQHU YDQ GH JHPHHQWH NRQ
ZRUGHQELMJHVFKUHYHQNUHHJHHQVSDDUEDQNERHNMHWHUZDDUGHYDQFHQWHQXLWJHUHLNW
+LHUPHHZLOLNDDQJHYHQRSZHONHVFKDDOWRHQZHUGJHOHHIGHQJHGDFKW
:H]LMQQXMDDUYHUGHUHQLQWXVVHQVWDDWRQVKXLVLQGHGHUGHJHPHHQWH%HYRONLQJVJURHL
EUDFKWRSKHWJHELHGYDQUXLPWHOLMNHRUGHQLQJHHQJLJDQWLVFKHRQWZLNNHOLQJRSJDQJ(UPRHVW
ZRUGHQ JHERXZG HQ VWHGHQ PRHVWHQ EXLWHQ KXQ JUHQ]HQ JDDQ ERXZHQ RP LQ GH YUDDJ QDDU
ZRRQUXLPWH WH NXQQHQ YROGRHQ 6FKDDOYHUJURWLQJ ZHUG GH QLHXZH RUGH HQ YRRU GH GRUSHQ
URQGRP$ONPDDUEHWHNHQGHGLWGDWDDQGHVFKDDOZDDURSQRJNRQZRUGHQEHVWXXUGQLHWPHHU
ZHUG YROGDDQ  7RHYRHJLQJ DDQ GH JHPHHQWH $ONPDDU VWRQG YRRU GH GHXU +HW $QQH[DWLH
VSRRNNZDPGUHLJHQGRSRQVDI
'RRUPDVVDDOHQKHYLJYHU]HWWHJHQGHLQOLMYLQJYDQ6LQW3DQFUDVGRRU$ONPDDUZHUGLQ
WRHYRHJLQJDDQGHJHPHHQWH$ONPDDUYRRUNRPHQ6LQW3DQFUDVNUHHJKHW=XLGHLQGHHU
]HOIVELM2RNHHQGHHOYDQ.RHGLMNLQFOXVLHI'DDOPHHU1RRUGZHUGJHPHHQWH6LQW3DQFUDV
'H MDUHQ WDFKWLJ ZHUGHQ EHKHHUVW GRRU DQQH[DWLHGUHLJLQJ 'H DORXGH ZHQV YDQ $ONPDDU WRW
LQOLMYLQJ YDQ 6LQW3DQFUDV EOHHI RYHUHLQG (U ZDV YHHO ZDQWURXZHQ WHJHQ $ONPDDU HQ ZDW
ZLOGH GH EHYRONLQJ  (HQ HQTXrWH PHW HHQ UHVSRQV YDQ  JDI DOV UHVXOWDDW GDW GH
3DQFUDVVHUV DOV OHVWEHVW NR]HQ YRRU VDPHQYRHJLQJ PHW GH JHPHHQWH /DQJHGLMN 0HQ
YHUZDFKWH GDDUPHH HHQ ]HNHUH ZDDUERUJ YRRU KHW EHKRXG YDQ KHW SODWWHODQGVNDUDNWHU 2S 
MDQXDULZHUG6LQW3DQFUDVWRHJHYRHJGDDQGHJHPHHQWH/DQJHGLMN

,Q KHW KHOH SURFHV YRRUDO YDQDI  LV HU VWHHGV RS JHKDPHUG RP URQG 6LQW 3DQFUDV
JURHQEXIIHUV WH EHKRXGHQ $ONPDDU ZHUG LQ GH]H WLMG RRN DOV EHGUHLJHQG HUYDUHQ 'H
JHPHHQWHQ .RHGLMN HQ 2XGRUS ZHUGHQ JHDQQH[HHUG HQ GH ERXZVWURPHQ JLQJHQ PDDU GRRU
%LMGHWRHQVSHOHQGHJUHQVZLM]LJLQJHQNZDPHUDKZHHQQDWXXUOLMNHJUHQVWRWVWDQGWXVVHQ
$ONPDDUHQ6LQW3DQFUDVRPGDWGH]HZHUGJHWURNNHQELMGHVSRRUZHJ9RRUGLHWLMGEHKRRUGH
QRJ HHQ JHELHGMH WKDQV 2XGRUS JHPHHQWH $ONPDDU  WRW GH JHPHHQWH .RHGLMN  2RN KHW
YRRUKHHQ WRW GH JHPHHQWH 6LQW 3DQFUDV EHKRUHQGH JHELHG WXVVHQ GH VWDGVJUHQV YDQ
$ONPDDU1RRUG HQ GH  1DXHUWRJW ODJ RQGHU YXXU RPGDW $ONPDDU KLHU ]R¶Q  ZRQLQJHQ
ZLOGH UHDOLVHUHQ +LHU KHHIW GH LQ 6LQW 3DQFUDV JHYHVWLJGH VWLFKWLQJ .OHLPHHU PHW HHQ
LQWHQVLHYHDFWLHHHQVWRNMHYRRUNXQQHQVWHNHQ1XYLQGWGDDUGHXLWEUHLGLQJYDQKHWUHFUHDWLH
JHELHG*HHVWPHUDPEDFKWSODDWV*URWH]RUJZDVHURPGHORFDWLH9URRQHUPHHU2RNGDDULV
YDQDIKHWEHJLQYRRUHHQJURHQHEXIIHUJHVWUHGHQ'HDQJVWGDW$ONPDDU9URRQHUPHHUYRO]RX
ERXZHQ ZDV JURRW 8LWHLQGHOLMN ZHUG DDQ $ONPDDUV ZHQV RP DDQ GH ZHVW]LMGH YDQ GH
9URRQHUPHHUZHJ ZRQLQJHQ WH NXQQHQ ERXZHQ PHW HHQ JUHQVFRUUHFWLH WHJHPRHW JHNRPHQ
9RRUZDDUGH FRPSURPLV ZDVGDWKHWGRUS6LQW3DQFUDVHQGHVWDG$ONPDDUGDDUELMGRRUHHQ
UR\DOHZDWHUSDUWLMYDQHONDDUJHVFKHLGHQ]RXGHQEOLMYHQ
%LMGHYRRUEHUHLGLQJYDQGHERXZORFDWLH9URRQHUPHHU=XLGZDDULQGH$ONPDDUVH1DWXXUHQ
0LOLHX2UJDQLVDWLHµ$1,02¶ZHUGEHWURNNHQZDVVOHFKWVppQSDQFUDVVHUDFWLHI(ULVWRHQLQ
ELMHHQNRPVWHQPHWEHVWXXUGHUVHQDPEWHQDUHQYDQGHJHPHHQWH$ONPDDUGXLGHOLMNJHVWHOGGDW
KLHUHHQZDWHUVFKHLGLQJPRHVWNRPHQWXVVHQ$ONPDDUHQ6LQW3DQFUDV:HZHWHQQXGDWGLWLV
JHKRQRUHHUG=RLVGDDUHHQJURHQZDWHUEXIIHUWXVVHQVWDGHQGRUSJHUHDOLVHHUG
'H JHVFKLHGHQLV YDQ RQ]H JHPHHQWHJUHQ]HQ JDDW WHUXJ WRW KHW MDDU  ,Q GLW JHYDO LV KHW
LQWHUHVVDQW RP KHW YHUORRS YDQ GH]H JHEHXUWHQLVVHQ YDQDI KHW MDDU  LQ RJHQVFKRXZ WH
QHPHQ+LHUYRRUZRUGWYHUZH]HQQDDUGHELMJDDQGHELMODJH
9HHO YDQ GH PHQVHQ GLH ]LFK KHEEHQ LQJH]HW YRRU KHW ]R JRHG PRJHOLMN EHKRXGHQ YDQ KHW
GRUSVNDUDNWHUYDQ6LQW3DQFUDVPHWJURHQEXIIHUVGLHGDWNXQQHQDFFHQWXHUHQ]LMQHUQLHWPHHU
0HQ KHHIW KHHO ODQJ GH JHPHHQWHOLMNH ]HOIVWDQGLJKHLG YDQ 6LQW 3DQFUDV ZHWHQ WH EHKRXGHQ
7HQVORWWHKHEEHQGH]HPHQVHQPHWKHHOYHHO]RUJGHZHJQDDUGHHHUVWHIXVLHPHW/DQJHGLMN
PHGHEHJHOHLG+HW]RXQLHWHHUOLMN]LMQRPKLHUQLHWELMVWLOWHVWDDQ
 =,(16:,-=(
6DPHQYRHJLQJPHW$ONPDDULVORJLVFKHUGDQVDPHQYRHJLQJPHW+HHUKXJRZDDUG
*(2*5$),6&+
1HHPGHVWDGVNDDUWYDQ$ONPDDU7UHNHHQFLUNHORPGHKHOHVWDGHQ6LQW3DQFUDV=LHGDWGLW
GRUSDOVHHQSXQWXLWGHWDDUWLVJHVQHGHQ
'H/DQJHGLMNHUGRUSHQYRUPHQVDPHQHHQODQJJHUHNWGLMNGRUSRSNOHLJURQG6LQW3DQFUDV
OLJW PHHU QDDU KHW ]XLGZHVWHQ HQ LV HHQ *HHVWQHGHU]HWWLQJ RS ]DQG 'LW LV LQ KHW QRRUGHOLMN
GHHOJRHGKHUNHQEDDUHQKHHIWGDDURPHHQKRJHFXOWXXUKLVWRULVFKHZDDUGHJHNUHJHQ
$DQGHQRRUGNDQWEHYLQGW]LFKWXVVHQ6LQW3DQFUDVHQ%URHNRS/DQJHGLMNHHQRSHQJURHQ
DJUDULVFKJHELHGMHGDWRQGHUGHHOLVYDQGHQRJWHRQWZLNNHOHQ*URHQH/RSHU$DQGHRRVWNDQW
ZRUGWKHWGRUSEHJUHQVGGRRUGH2RVWHUGLMNHQKHWNDQDDO$ONPDDU2PYDO.ROKRUQ'HKLHU
JHOHJHQZRRQZLMN7ZX\YHUKRHNZRUGWEHJUHQVGGRRUGHLQKHWMDDUDDQJHOHJGH'LMNVWDO
GLHDOV]RGDQLJQRJJRHGLQKHWODQGVFKDSWHKHUNHQQHQLV
7XVVHQ GH]H GLMNHQ OLJW RXG EXLWHQGLMNV ODQG 8LMWZRUS  GDW WRHQ DDQ GH ZDWHUSODV :DHUW
±WKDQV+HHUKXJRZDDUGJUHQVGH'H]XLGJUHQVYDQKHWGRUSORRSWODQJVGHVSRRUZHJ$DQGH

ZHVWNDQW YRUPW GH QLHXZH QRJ YHUGHU WH RQWZLNNHOHQ 9URRQHUSODV GH JUHQV YDQ KHW GRUS
'H]HSODVVPHOWVDPHQPHWKHWEHERXZGHGHHOYDQ9URRQHUPHHU1RRUGHQKHHIWKLHUGRRUHHQ
GXEEHOIXQFWLH (QHU]LMGV LV KHW HHQ QDWXXUOLMNH VFKHLGLQJ WXVVHQ GRUS HQ VWDG $QGHU]LMGV
PDDNWKHWGHHOXLWYDQGH:LMN9URRQHUPHHU1RRUG]RDOVGH]HGRRUGHJHPHHQWH$ONPDDUHQ
/DQJHGLMNDOVJH]DPHQOLMNSODQLVRSJH]HW
95221(50((51225'
'H]HZLMNLVDOVJH]DPHQOLMNSODQRQWZLNNHOGGRRUGHJHPHHQWH$ONPDDUHQ/DQJHGLMN(HQ
DGYLHV HQ EHJHOHLGLQJVJURHS KHHIW KLHUELM PHHJHGDFKW PHW DOV PRWWR µRQGHUVFKHLGHQG
YRRUXLWVWUHYHQGLQKLVWRULVFKSHUVSHFWLHIJH]HW¶
%LM]RQGHU LV GDW KHW KLHULQ RS $ONPDDUV JURQGJHELHG JHSODQGH JH]RQGKHLGVFHQWUXP RS
DDQGUDQJ YDQ GH 3DQFUDVVHU OHGHQ YDQ GH DGYLHVJURHS RS JURQGJHELHG YDQ 6LQW 3DQFUDV LV
JHUHDOLVHHUG +HW ZHUNJHELHG YDQ GLW FHQWUXP RPYDW QDDVW 6LQW 3DQFUDV RRN GH $ONPDDUVH
ZLMNHQ 9URRQHUPHHU =XLG HQ ±1RRUG 2S SDUWLFXOLHU LQLWLDWLHI LV LQ GH QDELMKHLG YDQ KHW
JH]RQGKHLGVFHQWUXPDDQGH9URRQHUSODVHHQPRQXPHQWLQEURQVJHUHDOLVHHUGYDQHHQWXLQGHU
PHWNRROPDQGGDWKHULQQHUWDDQKHW]ZDUHWXLQGHUVEHVWDDQ$ONPDDUWRRQGH]LFKKLHUELM]HHU
EHWURNNHQ 'DDURP KHHIW GH JHPHHQWH $ONPDDU HHQ VXEVWDQWLHHO EHGUDJ JHGRQHHUG HYHQDOV
KHW $ONPDDUVH 9LFWRULHIRQGV +HW PRQXPHQW LV RQWKXOG GRRU HHQ RXGWXLQGHU HQ HHQ
LQZRRQVWHUYDQGHQLHXZHZLMN9URRQHUPHHU1RRUG'HWXLQGHUV\PEROLVHHUWGHYHUELQGLQJ
WXVVHQGRUSHQVWDG ]LHYRRUWVGHPHHJH]RQGHQDIEHHOGLQJYDQKHWLQIRUPDWLHSDQHHO 
'(/23(56
,Q GH NODQNERUGJURHSHQ µXLWEUHLGLQJ *HHVWPHUDPEDFKW *URHQH /RSHU HQ %ODXZH /RSHU¶
KHEEHQPHQVHQXLW6LQW3DQFUDVHQWKRXVLDVWPHHJHGDDQ'LWDOOHVRPHUYRRUWH]RUJHQGDW
6LQW3DQFUDVGRRUJURHQHQZDWHUEOLMIWRPULQJG
'H RQWZLNNHOLQJ YDQ GH *URHQH HQ %ODXZH /RSHU VFKLHW QLHW HUJ RS ,Q GH PHHGHQNJURHS
VWDUWQRWLWLHEHVWHPPLQJVSODQEXLWHQJHELHGJHPHHQWH/DQJHGLMNLVGDDURPELMKHWJHELHGVGHHO
³WXVVHQGLMNHQ´KLHURSGHDDQGDFKWJHYHVWLJG
+HW JHELHG WXVVHQ GLMNHQ LV KHHO RXG HQ GH RXGH GLMNORRS 'LMNVWDO  LV QRJ GXLGHOLMN
KHUNHQEDDUDOVGHRXGHZDWHUNHULQJWHJHQKHWZDWHUYDQ'H:DHUW
'LWJHOGWRRNYRRUKHWRRVWHOLMNHGHHOYDQGH7ZX\YHUZHJ
'H KLHUYRRU JHQRHPGH JHELHGHQ ]LMQ RQGHUGHHO YDQ GH *URHQH HQ %ODXZH /RSHU 'LW LV
WHYHQV GH HQLJH JURHQH GRRUEUDDN LQ GH DDQHHQJHVORWHQ EHERXZLQJ YDQ /DQJHGLMN 6LQW
3DQFUDV HQ 2XGRUS RI DQGHUV JH]HJG YDQ /XL]HNQLS WRW DDQ GH 6FKHUPHU +HW LV RRN HHQ
EHODQJULMNHHFRORJLVFKHYHUELQGLQJWXVVHQ*HHVWPHUDPEDFKW.OHLPHHUHQKHW2RVWHUGHO
'H]HYHUELQGLQJGLHQW ZHHU DOVRQGHUGHHOYDQKHW111WHZRUGHQRSJHQRPHQ
62&,$$/0$$76&+$33(/,-.
(UEHVWDDWYHHOZLVVHOZHUNLQJWXVVHQGHLQZRQHUVYDQ6LQW3DQFUDVHQ$ONPDDU1RRUG
9HHOLQZRQHUVXLW$ONPDDU1RRUG]LMQOLGYDQYHUHQLJLQJHQLQ6LQW3DQFUDV+HWNRPWYRRU
GDW PHHU GDQ  YDQ KHW OHGHQEHVWDQG XLW $ONPDDU NRPW %LM VSHFLDOH DFWLYLWHLWHQ GRHW
$ONPDDUPHH2RNLQGHYHUHQLJLQJVEHVWXUHQ]LMQ$ONPDDUGHUVWHYLQGHQ
+HWPHUHQGHHOYDQGH3DQFUDVVHUMHXJGJDDWLQ$ONPDDUQDDUYHUYROJRSOHLGLQJHQ PLGGHOEDDU
KRJHURQGHUZLMV 2S3DQFUDVVHUEDVLVVFKROHQLVGDQZHHU$ONPDDUVHMHXJGWHYLQGHQ
:LQNHOHQHQEH]RHNDDQGHELEOLRWKHHNGRHQYHHO3DQFUDVVHUVLQGH0DUH $ONPDDU1RRUG 
,QGH0DUHLVRRNHHQVWHXQSXQWYDQGHJHPHHQWH$ONPDDU GLFKWHUELMGDQKHWVWHXQSXQWYDQ
/DQJHGLMNLQGH%LQGLQJ 

+(7µ(,*(1¶.$5$.7(59$16,173$1&5$6
2PKHWHLJHQNDUDNWHUYDQKHWGRUSWH NXQQHQ ZDDUERUJHQLVKHWYDQHVVHQWLHHOEHODQJKLHU
GHEHVWHPPLQJYDQKHWEXLWHQJHELHGLQWHEHWUHNNHQ
,NVSUHHNKLHUELMGDQRRNQLHWYDQYHUZDFKWHQPDDUYDQZHQVHQ HLVHQ 
+HW EXLWHQJHELHG DDQ GH JUHQ]HQ YDQ RQV GRUS EHVWDDW  RS GLW PRPHQW XLW ZDWHUSDUWLMHQ HQ
JURHQ RSHQ ODQG %LM HHQ IXVLH GLHQW GH]H VLWXDWLH JHZDDUERUJG WH ZRUGHQ HQ ]R QRGLJ WH
ZRUGHQ YHUEHWHUG %LM YHUEHWHUHQ PRHW ZRUGHQ JHGDFKW DDQ KHW UHDOLVHUHQ YDQ GH SODQQHQ
EHWUHIIHQGHGH*URHQH/RSHUHQGRRUYDDUEDDUKHLG%LMZDDUERUJHQGHQNLNDDQKHWEHKRXGHQ
YDQ KHW EXLWHQGLMNVH ODQG DDQ GH RRVWNDQW 'H 'LMNVWDO ]RX KLHUELM HHQ PRQXPHQWDOH VWDWXV
PRHWHQNULMJHQ
7(16/277(
.RHGLMN QRRUG HQ KHW UHFUHDWLHJHELHG *HHVWPHUDPEDFKW PDDNWHQ WRW  GHHO XLW YDQ GH
JHPHHQWH 6LQW 3DQFUDV .RHGLMN QRRUG KHHIW DO WH NHQQHQ JHJHYHQ OLHYHU WH IXVHUHQ PHW GH
JHPHHQWH$ONPDDU'LWVWHXQLNKLHUPHHYDQKDUWH
$OOHV RYHUZHJHQGH YLQG LN GDW 6LQW 3DQFUDV HQ .RHGLMN EHLGH RSJHQRPHQ GLHQHQ WH
ZRUGHQLQGHJHPHHQWH$ONPDDU
'DDUELM NDQ RRN KHW JHELHG YDQ KHW UHFUHDWLHJHELHG *HHVWPHUDPEDFKW GHHO XLW  JDDQ PDNHQ
YDQGHJHPHHQWH$ONPDDU
,NZHQVXYHHOZLMVKHLGHQVXFFHVWRH

%LMODJH
:HHUJDYHXLWKRRIGVWXNYDQKHWERHNMH'RUSVSODQYDQ'RUSVSODWIRUPYDQ6LQW3DQFUDV
*HPHHQWHJUHQ]HQ
3HULRGH
(HQEHVFKULMYLQJYDQNQHOSXQWHQVWDDWLQHHQUDSSRUWYDQKHWJHPHHQWHEHVWXXUYDQ.RHGLMNXLW
+HWZDVEHVWHPGYRRUKHWPLQLVWHULHYDQ(HUHGLHQVWHQ%LQQHQODQGVH]DNHQ0HQZLOGH
HHQ DDQWDO SUREOHPHQ RSORVVHQ GLH WH PDNHQ KDGGHQ PHW DIVWDQGHQ HQ RI EHZRQHUV QX LQ
SROLWLHNH RI NHUNHOLMNH ]LQ WRW HHQ JHPHHQWH EHKRRUGHQ %HZRQHUV YDQ HHQ KXLV LQ $ONPDDU
EHKRRUGHQ ELMYRRUEHHOG LQ KHW SROLWLHNH WKXLV LQ %HUJHQ HQ YLHOHQ NHUNHOLMN RQGHU .RHGLMN
:DWPRHVWMHGDDUGDQPHH"7HQDDQ]LHQYDQ6LQW3DQFUDV=XLGHLQGHZHUGYRRUJHVWHOGRPGLW
ELM 6LQW3DQFUDVWH YRHJHQ'HNQHOSXQWHQZHUGHQHFKWHU QLHW RSJHORVWHQDOOHV EOHHIELM KHW
RXGH
3HULRGH
(U JLQJ HHQ VFKRN GRRU GH GRUSHQ.RHGLMN 2XGRUS HQ 6LQW3DQFUDV $ONPDDU ZHQVWH XLW WH
EUHLGHQHQ]RXSODQQHQYRRUEHUHLGHQRPGH]HGULHJHPHHQWHQWHDQQH[HUHQ2RNRSGHOHQYDQ
%HUJHQ HQ +HLORR OLHW $ONPDDU KHW RRJ YDOOHQ 2S HHQ KRRU]LWWLQJ YDQ GH YDVWH
NDPHUFRPPLVVLH YDQ %LQQHQODQGVH =DNHQ XLW GH 7ZHHGH .DPHU JHKRXGHQ RS  MDQXDUL
KHEEHQDOOHEHWURNNHQEXUJHPHHVWHUV]LFKKHIWLJYHU]HW=LMEUDFKWHQRQGHUGHDDQGDFKW
GDW KHW VWUHHNSODQ GRRU GH WLMG ZDV DFKWHUKDDOG HQ GXV HHQ IRXW XLWJDQJVSXQW ERRG 9RRUWV
YRQGPHQGHULJRXUHX]HXLWEUHLGLQJVSODQQHQGLVFXWDEHOHQZDVGDDUELMGHJUHQVZLM]LJLQJQLHW
JHPRWLYHHUG
'H3DQFUDVVHUµ*HQHUDDO¶YHUZRRUGGHKHWRSGH]HKHDULQJDOVYROJWµ1RJQRRLWKHHIW
HHQ GRUS ]R HHQVJH]LQG SDO JHVWDDQ YRRU GH YULMKHLG /$$7 216 95,- 'H ZRRUGHQ
LQOLMYLQJ HQ DQQH[DWLH URHSHQ KHULQQHULQJHQ RS DDQ GH PLGGHOHHXZHQ 0HQ ZLO HHQ JDYH
GRUSVJHPHHQVFKDSWRFKQLHWODWHQYHUSDXSHUHQWRWHHQWUDSSHOHQG.DQGHUHJHULQJQLHWEHWHU
VWUHYHQ QDDU VWHUNH UDQGJHPHHQWHQ GDQ QDDU PDPPRHWJHPHHQWHQ PHW DOOH YHUNUDPSWH
YHUVFKLMQVHOHQYDQGLHQ"¶(QWHQVORWWHOXLGHQILHUµ$OVppQPDQSOHLWHQZLMNDPHUOHGHQODDW
RQVYULM¶9DQXLW6LQW3DQFUDVZDVKHWYHU]HWKHIWLJHQPDVVDDO(UZHUGYHHOJRHGZHUNYHU]HW
LQGHYRUPYDQEH]ZDDUVFKULIWHQOREE\HQHQSOHLWHQLQ+DDUOHPHQ'HQ+DDJµ3DQFUDV¶ZDV
PDVVDDODDQZH]LJLQ'HQ+DDJWRHQKHULQGHOLQJRSGHDJHQGDYDQGH7ZHHGH.DPHUVWRQG
ZDV ]HOIV DDQZH]LJ PHW WUDFWRUHQ SDDUGHQ JHLWHQ HQ] (Q QLHW YRRU QLHWV (HQ .93PRWLH
ZHUG PHW  WHJHQ  VWHPPHQ DDQJHQRPHQ7RHYRHJLQJ YDQ 6LQW3DQFUDV DDQ GH
JHPHHQWH $ONPDDU ZHUG LQ  YRRUNRPHQ HQ=XLGHLQGHNZDPHU]HOIVELM(LQGHOLMN
2RNHHQGHHOYDQ.RHGLMN1RRUGLQFOXVLHI'DDOPHHU1RRUGZHUGJHPHHQWH6LQW3DQFUDV

$ONPDDU GULQJW RS 9HHO QLHXZH ZRRQZLMNHQ ]LMQ DO NODDU HQ KHW KRXGW QLHW RS
$ONPDDUVDORXGH VLOKRXHW EHVWDDW QLHW PHHU *URWH NHUN HQ ZDDJWRUHQ ]LMQ DFKWHU GH
KXL]HQPDVVD¶VYHUGZHQHQ 7RW RYHUPDDW YDQ UDPS YRQG GH WRHQPDOLJH PLQLVWHU YDQ
%LQQHQODQGVH =DNHQ :LHJHOODWHU5LHWNHUN GDWJHPHHQWHQPHWHHQLQZRQHUWDOEHQHGHQGH
QLHWLQVWDDW]LMQRP KHW WRHQHPHQG DDQWDO WDNHQ QDDU EHKRUHQ XLW WH YRHUHQ 9RRU
6LQW3DQFUDV YHUVFKLMQWRSQLHXZ KHW DQQH[DWLHVSRRN +HW JHPHHQWHEHVWXXU ]HW ]LFK VFKUDS
0HQ ZRUGW ]LFK HU YDQEHZXVW GDW WXVVHQ $ONPDDU HQ 6LQW3DQFUDV HHQ GDP PRHW ZRUGHQ
RSJHZRUSHQ (U ZRUGHQUDSSRUWHQJHPDDNWGLHDDQWRQHQGDW3DQFUDVEHVWLQVWDDWLVRPGH
HLJHQERRQWMHVWHGRSSHQ

2RN GH LQZRQHUV VWHOOHQ ]LFK WHJHQ GH GUHLJLQJ WHZHHU 0HW QDPH GH GRRU GH JHPHHQWH
LQJHVWHOGH ZHO]LMQVUDDG KHHIW ]LFK VWHUN JHPDDNW YRRU KHW EHKRXG YDQ GH JHPHHQWHOLMNH
]HOIVWDQGLJKHLGYDQ6LQW3DQFUDV%HKRXGYDQJURHQEXIIHUV 9URRQHUPHHU'DDOPHHU HQKHW
SODWWHODQGVNDUDNWHUGHEXUJHU]LQHQKHW JRHGHYRRU]LHQLQJHQQLYHDXZDUHQ ]R YDQGLH ]DNHQ
GLHELMGHKRJHUHEHVWXXUGHUVRQGHUGHDDQGDFKWZHUGHQJHEUDFKW
,QQHHPWZHUNJURHSWRWEHKRXGYDQ6LQW3DQFUDVGHVWULMGELMORYHU'HZHO]LMQVUDDGZDV
RQWERQGHQHQGHµJHQHUDDO¶JLQJKHWZDWUXVWLJHUDDQGRHQ%LMHHQEH]RHNDDQ6LQW3DQFUDVLV
JHGHSXWHHUGH 'H 9ULH]H KHHO GXLGHOLMN µ]RQGHU KHULQGHOLQJ ELM $ONPDDU  JDDW 6LQW3DQFUDV
NDSRW¶ (U JDDW HHQ SHWLWLH KHW GRUS URQG 'H]H ZRUGW GRRU  YDQ GH VWHPJHUHFKWLJGH
LQZRQHUV JHWHNHQG 'H ZHUNJURHSOHGHQ RYHUKDQGLJHQ GH]H SHWLWLH DDQ *HGHSXWHHUGH 6WDWHQ
YDQ 1RRUG+ROODQG ,Q  JXQQHQ *HGHSXWHHUGH 6WDWHQ 6LQW3DQFUDV QRJ ]LMQ
]HOIVWDQGLJKHLG=HOIV'DDOPHHU1RRUGEOLMIWWRWHUJHUQLVYDQ$ONPDDUWRWGHJHPHHQWH6LQW
3DQFUDVEHKRUHQ+HODDVGHWRHQPDOLJHPLQLVWHUYDQ%LQQHQODQGVH]DNHQ 5LHWNHUN NDQ]LFK
JHOHW RSGHGRRU KHPJHKDQWHHUGHQRUPYDQ KHW LQZRQHUWDO  QLHWYHUHQLJHQPHW KHW
DGYLHVYDQ*HGHSXWHHUGH6WDWHQHQJHHIWDDQKHWSURYLQFLHEHVWXXUGHRSGUDFKWRPKHWDGYLHV
WHKHU]LHQ
'H MDUHQ WDFKWLJ ZRUGHQ EHKHHUVW GRRU DQQH[DWLHGUHLJLQJ 'H DORXGH ZHQV YDQ $ONPDDU WRW
LQOLMYLQJ YDQ 6LQW3DQFUDV EOLMIW RYHUHLQG 'H ZHUNJURHS EOLMIW DOHUW HQ NRPW UHJHOPDWLJ LQ
WRXZ EH]ZDDUVFKULIWHQ  OREE\HQ  ,Q  JDDW KHW HU RP VSDQQHQ 'H JHPHHQWHUDGHQ
NULMJHQ KHW GUXN (U LV ZDQWURXZHQ HQ ZDW ZLO GH EHYRONLQJ 'H ZHUNJURHS WRW EHKRXG YDQ
6LQW3DQFUDVJDDWDDQKHWZHUN9RRUOLFKWLQJLQKHWµ'XL]HQG(LODQGHQ1LHXZV¶PRQGWXLWLQ
HHQ HQTXrWH ZDDULQ NHX]HPRGHOOHQ ZRUGHQ YRRUJHOHJG 'H UHVSRQV LV  YDQ KHW DDQWDO
VWHPJHUHFKWLJGH LQZRQHUV $OV OHVWEHVW NLHVW PHQ YRRU VDPHQYRHJLQJ PHW GH JHPHHQWH
/DQJHGLMN 0HQ YHUZDFKW GDDUPHH HHQ ]HNHUH ZDDUERUJ YRRU KHW EHKRXG YDQ KHW
SODWWHODQGVNDUDNWHU 2S  MDQXDUL  ZHUG 6LQW3DQFUDV WRHJHYRHJG DDQ GH JHPHHQWH
/DQJHGLMN
6LQW3DQFUDVHQ/DQJHGLMN
+HWLQWHJUDWLHSURFHVYHUORRSWPRHL]DDP-HKRRUWQRJWHYDDNGDWPHQ]LFKJHHQ/DQJHGLMNHU
YRHOW'LWPDDNWPHWHHQKHWYHUVFKLOXLWPHWGHDQGHUH/DQJHGLMNHUGRUSHQGLHDOYDQDI
VDPHQppQJHPHHQWHYRUPHQ(QQDWXXUOLMNVSHHOWRRNGHOLJJLQJ RQGHUGHURRNYDQ$ONPDDU 
HQKHWGRUSVNDUDNWHUGDDUELMHHQURO6LQW3DQFUDVKHHIWHHQHFKWHVWULMGPRHWHQOHYHUHQRPGDW
PHQ RSQDPH LQ KHW JURRWVWHGHOLMN JHELHG YDQ $ONPDDU YHUDIVFKXZGH 'LW ]DO ZDDUVFKLMQOLMN
RRNHHQUROVSHOHQDOVPHQ]LFKDI]HWWHJHQ/DQJHGLMN9RRUWV]LMQYHOHQHUYRRUEHGXFKWGDW
EHODQJULMNHYRRU]LHQLQJHQXLWKHWGRUSYHUGZLMQHQRIYHUPLQGHUHQ
'RUSVJHULFKWVDPHQZHUNHQNDQHHQVWDSLQGHJRHGHULFKWLQJ]LMQ'HEHZRQHUVOHGHQYDQKHW
GRUSVSODWIRUPKHEEHQKLHUWRHHHQGRUSVSODQRSJHVWHOGZDDUPHHPHQKRRSW WRWHHQYRRUDOOH
SDUWLMHQYUXFKWEDUHVDPHQZHUNLQJHQEHWHUHVDPHQKDQJPHW/DQJHGLMNWHNRPHQ
$DQWHNHQLQJ (Q GDQ QX" 6WDDQ ZHRSQLHXZ YRRU HHQ EHODQJULMNH VWDS HQ ]LMQ ZHGDDU RRN
NODDUYRRU"1RHPHQZHKHWZHHUDQQH[DWLH"9RRU6LQW3DQFUDVLVKHWYRRUGHGHUGHNHHUGDW
QLHXZHJHPHHQWHJUHQ]HQLQKHWYHUVFKLHWNRPHQ

.ORHWHQGQDDUGHDNNHU
³.ORHWHQG´ ]R JLQJHQ YURHJHU RQ]H WXLQGHUV QDDU KXQ DNNHU 9RRU GH
WXLQGHUZDVKHW]ZRHJHQLQKHWYRRUPDOLJ³GXL]HQGHLODQGHQULMN´-HZDV
]DDLHU HQ SODQWHU RRJVWHU KDQGHODDU HQ WUDQVSRUWHXU $OWLMG EXLWHQ LQ
ZHHUHQZLQG+HWZDVHHQKDUGEHVWDDQ0DDUKHWZDVRRNPRRLLQGDW
RXGH *HHVWPHUDPEDFKW :DW HHQ ZHLGV XLW]LFKW PHW LQ GH YHUWH GH
FRQWRXUHQ YDQ $ONPDDUV RXGH VWDG 'H *URWH .HUN GH RXGH
'RPLQLFXVNHUNGHWRUHQYDQGH:DDJMH]DJ]HDOOHPDDO

+HWZDWHUURQG6LQW3DQFUDVYyyUGHLQSROGHULQJYDQKHW
9URRQHUPHHULQJHVFKLOGHUGGRRU&RU%RR\ RUJHO]DDO 

5HDOLVDWLH+DUU\5DDWHQ)ULWV0DQFN

)DFLOLWHLWHQJHPHHQWH/DQJHGLMNHQGLYHUVHYULMZLOOLJHUV

*H]RQGKHLGVFHQWUXPGH9URRQHQ
'RQDWLHVELMRSHQLQJ*H]RQGKHLGVFHQWUXP
*HPHHQWH$ONPDDU
%HMR=DGHQ
%3'2QWZLNNHOLQJ%9
.:6
9%02QWZLNNHOLQJ
6&+27,QIUDEY
:RRQZDDUG
7LPPHUPDQ%HUJHQ 6ZDJHU%9
/721RRUG.$9%DIG+HHUKXJRZDDUG/DQJHGLMN6FKDJHQ
:RXWYDQGH5LGGHU
.DUHO%RVVFKLHWHU
5RQ%UXLO5LMZLHOHQ
+HQGULN9URHJRS+RUVH&DUH
)DPLOLH-RRS.ORRVWHUERHU
9LFWRULHIRQGV$ONPDDU
6WLFKWLQJ/LHI/DQJHGLMN
.RVVHQ/HLMHQIRQGV
,QZRQHUVYDQ6LQW3DQFUDV

02180(179225'(95221(53/$602*(/,-.*(0$$.7
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%HJLQ MDUHQ ]HYHQWLJ *HPHHQWHOLMNH KHULQGHOLQJ $QQH[DWLH GRRU
$ONPDDU 2XGRUS HQ .RHGLMN YHUGZHQHQ DOV JHPHHQWH 6LQW 3DQFUDV
]HWWH]LFKVFKUDSHQEOHHIWRWDOVJHPHHQWHEHVWDDQ7RHQZHUGKHW
/DQJHGLMN'HXLWEUHLGLQJVGULIWYDQ$ONPDDUVORNWHYHHOYDQKHW]RMXLVW
YHUNDYHOGHODQGRS

$QQH[DWLHJHYDDU

)RWRYDQGH9URRQHUPHHUYRRUGHYHUNDYHOLQJLQGHMDUHQ PHWXLW]LFKWRSGHDNNHUV
WXVVHQ6LQW3DQFUDVHQ.RHGLMN2SGHYRRUJURQGGH9HHUW QX*HGHPSWH 9HHUW 

'HYHUNDYHOLQJ
,Q GH MDUHQ ]HYHQWLJ NZDP GH YHUNDYHOLQJ (FRQRPLVFK NRQ KHW QLHW
PHHU  +HFWDUH RXGH SROGHU HQ  HLODQGHQ JLQJHQ HU DDQ 'H
KLVWRULH YDQ DO KHW RXGH ODQG YHUGZHHQ +HW EHHOG YDQ YURHJHU ]RDOV
JHNH
NHQG
QG LQ GH GRUSHQ
GRUSH
GRUSH
USHQ
Q URQG
URQ
RQG KHW
W ³DPEDFKW´
³D
VRPPLJHQ KHW QRJ KHEEHQ JHNHQG
LV
ZHJ 9HHO WXLQGHUV JDYHQ KHW RS HQ JLQJHQ RQGHU DQGHUH QDDU
+RRJRYHQV³WHZHUN´(QNHOHQEOHYHQEHVWDDQHQPRHVWHQLQYHVWHUHQ
-HNRQQLHWPHHUYDUHQPDDUPRHVWJDDQULMGHQPHWJURRWPDWHULHHO+HW
3DQFUDVVHUWXLQGHUVUDVVWLHUIODQJ]DDPXLW

.ORHWHQGQDDUGHDNNHU

³9HUHQLJLQJ0RQXPHQWYRRUGH9URRQHUSODV´

(HQPRQXPHQWYRRUGH9URRQHUSODV
+HW YRRUPDOLJH WXLQERXZJHELHG 9URRQHUPHHU ZDV RRN RQGHUGHHO YDQ
KHWRXGH*HHVWPHUDPEDFKW+HWPRQXPHQWYDQGHWXLQGHUPHWNRROPDQG
]DORQVHFKWHUEOLMYHQGKHULQQHUHQDDQGHWXLQGHUHQ]LMQ]ZDUHPDDURRN
PRRLHEHVWDDQLQGHYRRUPDOLJHSROGHU9URRQHUPHHU

1LHWDOOHVLVYHUORUHQJHJDDQ
0DDU QLHW DOOHV JLQJ YHUORUHQ 9HHO UHVWHQ ]LMQ JHVSDDUG JHEOHYHQ HQ
NUHJHQHHQHLJHQDFFHQW*HHVWPHUDPEDFKW.OHLPHHU2RVWHUGHO
:HPRHWHQHU]XLQLJRS]LMQ
2RNGH9URRQHUSODVYHUGLHQWLQGLWULMWMHHHQSOHN(HQVZDVKLHUZDWHU
HQGDDUYDQLVHHQKHHOVWXNWHUXJJHNRPHQ+HWJHHIWHHQIUDDLDFFHQWDDQ
GHEXIIHUWXVVHQGRUSHQVWDG

.RROWLMGDDQGH9HHUW

'H RXGH VWDGVFRQWRXUHQ ]LMQ UDGLFDDO YHUGZHQHQ 1LHXZH FRQWRXUHQ
NZDPHQ HU YRRU LQ GH SODDWV 2PJHYHQ GRRU ODZDDL $ONPDDUV ULQJ
VFKXXUWWHJHQGHGRUSHQDDQ
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=LHQVZLM]HLQGLHQHQKHULQGHOLQJVRQWZHUS/DQJHGLMN
+HHUKXJRZDDUG
'LHQWXHHQ]LHQVZLM]HLQQDPHQVHHQYHUHQLJLQJVWLFKWLQJ"
'DQPRHWH[SOLFLHWLQGH]LHQVZLM]HZRUGHQYHUPHOGGDWXDOVLQGLHQHUVSUHHNWQDPHQVGH
YHUHQLJLQJVWLFKWLQJ
'HLQGLHQHUPRHWYROJHQVGHVWDWXWHQJHUHFKWLJG]LMQGHYHUHQLJLQJVWLFKWLQJWH
YHUWHJHQZRRUGLJHQ
'LHQWXHHQ]LHQVZLM]HLQQDPHQVHHQDQGHU"
'DQPRHWXGHVFKULIWHOLMNHPDFKWLJLQJYDQGHJHQHQDPHQVZLHXGH]LHQVZLM]HLQGLHQW
PHH]HQGHQ
'LHQWXHHQ]LHQVZLM]HLQQDPHQVHHQJURHS"
'DQPRHWH[SOLFLHWLQGH]LHQVZLM]HZRUGHQYHUPHOGGDWXDOVLQGLHQHUVSUHHNWQDPHQVGH
JURHS
'HOHGHQYDQGHJURHSPRHWHQXDOVLQGLHQHUPDFKWLJHQQDPHQVKHQGH]LHQVZLM]HLQWH
GLHQHQ
'HVFKULIWHOLMNHPDFKWLJLQJHQHHQOLMVWYDQQDPHQHQDGUHVVHQPRHWXPHH]HQGHQ
,NZLOHHQ]LHQVZLM]HLQGLHQHQQDPHQV
PLM]HOI
9RRUQDDPLQGLHQHU
$FKWHUQDDPLQGLHQHU
(PDLODGUHVLQGLHQHU
3RVWFRGH
+XLVQXPPHU
6WUDDWQDDP
3ODDWV
6LQW3DQFUDV
*HHIKLHURQGHUDDQZDDURPXKHWZHORIQLHWHHQVEHQWPHWKHWKHULQGHOLQJVRQWZHUS
8NXQWLQKHWLQYXOYHOGPD[LPDDOUHJHOVNZLMW
,VXZ]LHQVZLM]HODQJHU"'DQNXQWXRQGHUDDQGHSDJLQDHHQELMODJHWRHYRHJHQ
8Z]LHQVZLM]H
+LHUELMZLOLNEH]ZDDUDDQWHNHQHQRSGH]LHQVZLM]HYDQGHYRRUJHQRPHQIXVLHWXVVHQ
/DQJHGLMNHQ+HHUKXJRZDDUG6LQW3DQFUDVZLOQLHWPHW+HHUKXJRZDDUGVDPHQJDDQPDDU
PHW$ONPDDU,QKHWYHUOHGHQLVKLHUHHQHQTXrWHJHKRXGHQHQODDWVWKHHIWGHJHPHHQWH
KHWQRJPDDOVJHKRXGHQ'HXLWNRPVWZDVGDWPHHUGDQELM$ONPDDUZLOGHQKRUHQ(U
ZRUGWQXHHQSHWLWLHJHORSHQLQ6LQW3DQFUDVHQGDDUXLWEOLMNWGDWPHHUGDQELM$ONPDDU
ZLOKRUHQ9ROJHQVGHZHW$UKLJDDWGHJHPHHQWH/DQJHGLMNKLHUQLHWJRHGPHHRPZDQW
HULVJHHQGUDDJYODN'DDURPPLMQEH]ZDDUKLHURSRI6LQW3DQFUDVZRUGWELMJHYRHJGDDQ
$ONPDDU

'LWLVHHQDXWRPDWLVFKYHUVWXXUGHHPDLO
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=LHQVZLM]HLQGLHQHQKHULQGHOLQJVRQWZHUS/DQJHGLMN
+HHUKXJRZDDUG
'LHQWXHHQ]LHQVZLM]HLQQDPHQVHHQYHUHQLJLQJVWLFKWLQJ"
'DQPRHWH[SOLFLHWLQGH]LHQVZLM]HZRUGHQYHUPHOGGDWXDOVLQGLHQHUVSUHHNWQDPHQVGH
YHUHQLJLQJVWLFKWLQJ
'HLQGLHQHUPRHWYROJHQVGHVWDWXWHQJHUHFKWLJG]LMQGHYHUHQLJLQJVWLFKWLQJWH
YHUWHJHQZRRUGLJHQ
'LHQWXHHQ]LHQVZLM]HLQQDPHQVHHQDQGHU"
'DQPRHWXGHVFKULIWHOLMNHPDFKWLJLQJYDQGHJHQHQDPHQVZLHXGH]LHQVZLM]HLQGLHQW
PHH]HQGHQ
'LHQWXHHQ]LHQVZLM]HLQQDPHQVHHQJURHS"
'DQPRHWH[SOLFLHWLQGH]LHQVZLM]HZRUGHQYHUPHOGGDWXDOVLQGLHQHUVSUHHNWQDPHQVGH
JURHS
'HOHGHQYDQGHJURHSPRHWHQXDOVLQGLHQHUPDFKWLJHQQDPHQVKHQGH]LHQVZLM]HLQWH
GLHQHQ
'HVFKULIWHOLMNHPDFKWLJLQJHQHHQOLMVWYDQQDPHQHQDGUHVVHQPRHWXPHH]HQGHQ
,NZLOHHQ]LHQVZLM]HLQGLHQHQQDPHQV
PLM]HOI
9RRUQDDPLQGLHQHU
$FKWHUQDDPLQGLHQHU
(PDLODGUHVLQGLHQHU
3RVWFRGH
+XLVQXPPHU
6WUDDWQDDP
3ODDWV
6LQW3DQFUDV
*HHIKLHURQGHUDDQZDDURPXKHWZHORIQLHWHHQVEHQWPHWKHWKHULQGHOLQJVRQWZHUS
8NXQWLQKHWLQYXOYHOGPD[LPDDOUHJHOVNZLMW
,VXZ]LHQVZLM]HODQJHU"'DQNXQWXRQGHUDDQGHSDJLQDHHQELMODJHWRHYRHJHQ
8Z]LHQVZLM]H
,NYLQGGDW6LQW3DQFUDVELM$ONPDDUJHYRHJGPRHWZRUGHQRPGDW
 6LQW3DQFUDVWHJHQ$ONPDDUDDQOLJWHQYHHO6LQW3DQFUDVVHUVJHULFKW]LMQRS$ONPDDU
WXVVHQ6LQW3DQFUDVHQ+HHUKXJRZDDUGOLJWHHQQDWXXUOLMNHEDUULqUHHHQNDQDDO
+HHUKXJRZDDUGKHHIWHHQVOHFKWHUHSXWDWLHKRJHFULPLQDOLWHLWHQRQJHEUHLGHOGVWHHGV
YHUVFKLOOHQGHZLMNHQERXZHQ]RQGHUKRPRJHQLWHLW6LQW3DQFUDVZLOQLHWRQJHEUHLGHOG
YROJHERXZGZRUGHQPHWOHOLMNHSURMHFWHQ'HJHPHHQWH/DQJHGLMNKHHIWPDDUZHLQLJ
JHGDDQYRRU6LQW3DQFUDVDOOHHQPDDUYRRU]LHQLQJHQVOXLWHQGHVWDDWYDQ9URQHLV
DERPLQDEHOHQGHJHPHHQWHEOLMIWEHVOXLWHQPDDUXLWVWHOOHQRQGHU++:]DO6LQW3DQFUDV
WRWDDOJHHQDDQGDFKWNULMJHQ7HQVORWWHYLQGLNKHWJHKHOHWUDMHFW]HHURQGHPRFUDWLVFKHQ
HHQYRRUEHHOGYDQGHDIVWDQGWXVVHQRYHUKHLGHQEXUJHUV2PGDWGHJHPHHQWH/DQJHGLMN
HHQVOHFKWILQDQFLHHOEHKHHUKHHIWJHYRHUGZRUGHQZLM]RQGHURYHUOHJELM+HHUKXJRZDDUG
JHYRHJGHQNULMJHQZHDIHQWRH]RJHQDDPGLQVWHPPLQJVUHFKWZDDUQLNVPHHZRUGW
JHGDDQ6FKDQGHDOVPHQHHU1LHXZHQKXL]HQZHWKRXGHUZRUGWLQ+HHUKXJRZDDUGZHHWLN
JHQRHJ

'LWLVHHQDXWRPDWLVFKYHUVWXXUGHHPDLO

9ROJQU
Van:'ĞŵĞĞŶƚĞ>ĂŶŐĞĚŝũŬфŶŽƌĞƉůǇΛŐĞŵĞĞŶƚĞůĂŶŐĞĚŝũŬ͘Ŷůх
Verzonden:ǁŽĞŶƐĚĂŐϭϯŶŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϵϭϬ͗ϯϯ
Aan:/
Onderwerp:ŝĞŶƐǁŝũǌĞŚĞƌŝŶĚĞůŝŶŐƐŽŶƚǁĞƌƉ>Ͳ,,t

=LHQVZLM]HLQGLHQHQKHULQGHOLQJVRQWZHUS/DQJHGLMN
+HHUKXJRZDDUG
'LHQWXHHQ]LHQVZLM]HLQQDPHQVHHQYHUHQLJLQJVWLFKWLQJ"
'DQPRHWH[SOLFLHWLQGH]LHQVZLM]HZRUGHQYHUPHOGGDWXDOVLQGLHQHUVSUHHNWQDPHQVGH
YHUHQLJLQJVWLFKWLQJ
'HLQGLHQHUPRHWYROJHQVGHVWDWXWHQJHUHFKWLJG]LMQGHYHUHQLJLQJVWLFKWLQJWH
YHUWHJHQZRRUGLJHQ
'LHQWXHHQ]LHQVZLM]HLQQDPHQVHHQDQGHU"
'DQPRHWXGHVFKULIWHOLMNHPDFKWLJLQJYDQGHJHQHQDPHQVZLHXGH]LHQVZLM]HLQGLHQW
PHH]HQGHQ
'LHQWXHHQ]LHQVZLM]HLQQDPHQVHHQJURHS"
'DQPRHWH[SOLFLHWLQGH]LHQVZLM]HZRUGHQYHUPHOGGDWXDOVLQGLHQHUVSUHHNWQDPHQVGH
JURHS
'HOHGHQYDQGHJURHSPRHWHQXDOVLQGLHQHUPDFKWLJHQQDPHQVKHQGH]LHQVZLM]HLQWH
GLHQHQ
'HVFKULIWHOLMNHPDFKWLJLQJHQHHQOLMVWYDQQDPHQHQDGUHVVHQPRHWXPHH]HQGHQ
,NZLOHHQ]LHQVZLM]HLQGLHQHQQDPHQV
PLM]HOI
9RRUQDDPLQGLHQHU
$FKWHUQDDPLQGLHQHU
(PDLODGUHVLQGLHQHU
3RVWFRGH
+XLVQXPPHU
6WUDDWQDDP
3ODDWV
6LQW3DQFUDV
*HHIKLHURQGHUDDQZDDURPXKHWZHORIQLHWHHQVEHQWPHWKHWKHULQGHOLQJVRQWZHUS
8NXQWLQKHWLQYXOYHOGPD[LPDDOUHJHOVNZLMW
,VXZ]LHQVZLM]HODQJHU"'DQNXQWXRQGHUDDQGHSDJLQDHHQELMODJHWRHYRHJHQ
8Z]LHQVZLM]H
*H]LHQGHPDQLHUZDDURSKLHULQJHKDQGHOGLVGRRUGHJHPHHQWHV]RQGHUGHPRFUDWLHV
EHVOXLWYDQGHLQZRQHUVLVKHWRQVGRRUGHVWURWJHGXZG
$OVLQZRQHUYDQ6LQW3DQFUDV]LMQZLMPHHUYHUERQGHQPHW$ONPDDUHQJHEUXLNPDNHQYDQ
GHIDFLOLWHLWHQLQ$ONPDDU
2RNKHWZLQNHOHQLQ$ONPDDUQLHWLQ+HHUKXJRZDDUG
'XVYRRURQVLVKHWRYHUGXLGHOLMNGDWGHNHX]HRPPHW$ONPDDUWHIXVHUHQORJLVFKLV

'LWLVHHQDXWRPDWLVFKYHUVWXXUGHHPDLO

Van:'ĞŵĞĞŶƚĞ>ĂŶŐĞĚŝũŬфŶŽƌĞƉůǇΛŐĞŵĞĞŶƚĞůĂŶŐĞĚŝũŬ͘Ŷůх
Verzonden:ĚŽŶĚĞƌĚĂŐϭϰŶŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϵϭϳ͗ϭϮ
Aan:
Onderwerp:ŝĞŶƐǁŝũǌĞŚĞƌŝŶĚĞůŝŶŐƐŽŶƚǁĞƌƉ>Ͳ,,t

=LHQVZLM]HLQGLHQHQKHULQGHOLQJVRQWZHUS/DQJHGLMN
+HHUKXJRZDDUG
'LHQWXHHQ]LHQVZLM]HLQQDPHQVHHQYHUHQLJLQJVWLFKWLQJ"
'DQPRHWH[SOLFLHWLQGH]LHQVZLM]HZRUGHQYHUPHOGGDWXDOVLQGLHQHUVSUHHNWQDPHQVGH
YHUHQLJLQJVWLFKWLQJ
'HLQGLHQHUPRHWYROJHQVGHVWDWXWHQJHUHFKWLJG]LMQGHYHUHQLJLQJVWLFKWLQJWH
YHUWHJHQZRRUGLJHQ
'LHQWXHHQ]LHQVZLM]HLQQDPHQVHHQDQGHU"
'DQPRHWXGHVFKULIWHOLMNHPDFKWLJLQJYDQGHJHQHQDPHQVZLHXGH]LHQVZLM]HLQGLHQW
PHH]HQGHQ
'LHQWXHHQ]LHQVZLM]HLQQDPHQVHHQJURHS"
'DQPRHWH[SOLFLHWLQGH]LHQVZLM]HZRUGHQYHUPHOGGDWXDOVLQGLHQHUVSUHHNWQDPHQVGH
JURHS
'HOHGHQYDQGHJURHSPRHWHQXDOVLQGLHQHUPDFKWLJHQQDPHQVKHQGH]LHQVZLM]HLQWH
GLHQHQ
'HVFKULIWHOLMNHPDFKWLJLQJHQHHQOLMVWYDQQDPHQHQDGUHVVHQPRHWXPHH]HQGHQ
,NZLOHHQ]LHQVZLM]HLQGLHQHQQDPHQV
PLM]HOI
9RRUQDDPLQGLHQHU
$FKWHUQDDPLQGLHQHU
(PDLODGUHVLQGLHQHU
3RVWFRGH
+XLVQXPPHU
6WUDDWQDDP
3ODDWV
6LQW3DQFUDV
*HHIKLHURQGHUDDQZDDURPXKHWZHORIQLHWHHQVEHQWPHWKHWKHULQGHOLQJVRQWZHUS
8NXQWLQKHWLQYXOYHOGPD[LPDDOUHJHOVNZLMW
,VXZ]LHQVZLM]HODQJHU"'DQNXQWXRQGHUDDQGHSDJLQDHHQELMODJHWRHYRHJHQ
8Z]LHQVZLM]H
6LQW3DQFUDVHQHHQJHGHHOWHYDQ.RHGLMNZLOOHQELM$ONPDDUKRUHQ
9ROJHQVGHODDWVWHHQTXHWHZLOPHHUGDQELM$ONPDDUKRUHQ
'RHKLHULHWVDDQJHPHHQWH/DQJHGLMNZDQWGDWPRHWYROJHQVGHZHWDUKL

'LWLVHHQDXWRPDWLVFKYHUVWXXUGHHPDLO

Van:'ĞŵĞĞŶƚĞ>ĂŶŐĞĚŝũŬфŶŽƌĞƉůǇΛŐĞŵĞĞŶƚĞůĂŶŐĞĚŝũŬ͘Ŷůх
Verzonden:ĚŽŶĚĞƌĚĂŐϮϭŶŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϵϭϮ͗ϭϯ
Aan:
Onderwerp:ŝĞŶƐǁŝũǌĞŚĞƌŝŶĚĞůŝŶŐƐŽŶƚǁĞƌƉ>Ͳ,,t

=LHQVZLM]HLQGLHQHQKHULQGHOLQJVRQWZHUS/DQJHGLMN
+HHUKXJRZDDUG
'LHQWXHHQ]LHQVZLM]HLQQDPHQVHHQYHUHQLJLQJVWLFKWLQJ"
'DQPRHWH[SOLFLHWLQGH]LHQVZLM]HZRUGHQYHUPHOGGDWXDOVLQGLHQHUVSUHHNWQDPHQVGH
YHUHQLJLQJVWLFKWLQJ
'HLQGLHQHUPRHWYROJHQVGHVWDWXWHQJHUHFKWLJG]LMQGHYHUHQLJLQJVWLFKWLQJWH
YHUWHJHQZRRUGLJHQ
'LHQWXHHQ]LHQVZLM]HLQQDPHQVHHQDQGHU"
'DQPRHWXGHVFKULIWHOLMNHPDFKWLJLQJYDQGHJHQHQDPHQVZLHXGH]LHQVZLM]HLQGLHQW
PHH]HQGHQ
'LHQWXHHQ]LHQVZLM]HLQQDPHQVHHQJURHS"
'DQPRHWH[SOLFLHWLQGH]LHQVZLM]HZRUGHQYHUPHOGGDWXDOVLQGLHQHUVSUHHNWQDPHQVGH
JURHS
'HOHGHQYDQGHJURHSPRHWHQXDOVLQGLHQHUPDFKWLJHQQDPHQVKHQGH]LHQVZLM]HLQWH
GLHQHQ
'HVFKULIWHOLMNHPDFKWLJLQJHQHHQOLMVWYDQQDPHQHQDGUHVVHQPRHWXPHH]HQGHQ
,NZLOHHQ]LHQVZLM]HLQGLHQHQQDPHQV
PLM]HOI
9RRUQDDPLQGLHQHU
$FKWHUQDDPLQGLHQHU
(PDLODGUHVLQGLHQHU
3RVWFRGH
+XLVQXPPHU
6WUDDWQDDP
3ODDWV
6LQW3DQFUDV
*HHIKLHURQGHUDDQZDDURPXKHWZHORIQLHWHHQVEHQWPHWKHWKHULQGHOLQJVRQWZHUS
8NXQWLQKHWLQYXOYHOGPD[LPDDOUHJHOVNZLMW
,VXZ]LHQVZLM]HODQJHU"'DQNXQWXRQGHUDDQGHSDJLQDHHQELMODJHWRHYRHJHQ
8Z]LHQVZLM]H
/6
/LHYHUELMGHJHPHHQWH$ONPDDU
:DDURP
:HGRHQRQ]HERRGVFKDSSHQDOWLMGLQ$ONPDDU
:LMNRPHQQRRLWLQ+HHUKXJRZDDUG
:LMKHEEHQGXVKHOHPDDOQLHWVPHW+HHUKXJRZDDUG
(QGDWGHJHPHHQWH/DQJHGLMNSDVRSYHHOODWHUWLMGVWLS
]HJGHQDDUGHEHZRQHUVYDQ6W3DQFUDVHQ.RHGLMNJLQJHQOXLVWHUHQ
'HJHPHHQWH/DQJHGLMNHQ+HHUKXJRZDDUGGUXNNHQZDW]HPHWHONDDUKHEEHQ
DIJHVSURNHQGRRURQGDQNVZDWGHEHZRQHUVHUYDQYLQGHQ

'LWLVHHQDXWRPDWLVFKYHUVWXXUGHHPDLO

9ROJQU

9ROJQU





    


  





  



 
 

Van:'ĞŵĞĞŶƚĞ>ĂŶŐĞĚŝũŬфŶŽƌĞƉůǇΛŐĞŵĞĞŶƚĞůĂŶŐĞĚŝũŬ͘Ŷůх
Verzonden:ǌĂƚĞƌĚĂŐϮϯŶŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϵϭϮ͗ϱϯ
Aan:
Onderwerp:ŝĞŶƐǁŝũǌĞŚĞƌŝŶĚĞůŝŶŐƐŽŶƚǁĞƌƉ>Ͳ,,t

=LHQVZLM]HLQGLHQHQKHULQGHOLQJVRQWZHUS/DQJHGLMN
+HHUKXJRZDDUG
'LHQWXHHQ]LHQVZLM]HLQQDPHQVHHQYHUHQLJLQJVWLFKWLQJ"
'DQPRHWH[SOLFLHWLQGH]LHQVZLM]HZRUGHQYHUPHOGGDWXDOVLQGLHQHUVSUHHNWQDPHQVGH
YHUHQLJLQJVWLFKWLQJ
'HLQGLHQHUPRHWYROJHQVGHVWDWXWHQJHUHFKWLJG]LMQGHYHUHQLJLQJVWLFKWLQJWH
YHUWHJHQZRRUGLJHQ
'LHQWXHHQ]LHQVZLM]HLQQDPHQVHHQDQGHU"
'DQPRHWXGHVFKULIWHOLMNHPDFKWLJLQJYDQGHJHQHQDPHQVZLHXGH]LHQVZLM]HLQGLHQW
PHH]HQGHQ
'LHQWXHHQ]LHQVZLM]HLQQDPHQVHHQJURHS"
'DQPRHWH[SOLFLHWLQGH]LHQVZLM]HZRUGHQYHUPHOGGDWXDOVLQGLHQHUVSUHHNWQDPHQVGH
JURHS
'HOHGHQYDQGHJURHSPRHWHQXDOVLQGLHQHUPDFKWLJHQQDPHQVKHQGH]LHQVZLM]HLQWH
GLHQHQ
'HVFKULIWHOLMNHPDFKWLJLQJHQHHQOLMVWYDQQDPHQHQDGUHVVHQPRHWXPHH]HQGHQ
,NZLOHHQ]LHQVZLM]HLQGLHQHQQDPHQV
PLM]HOI
9RRUQDDPLQGLHQHU
$FKWHUQDDPLQGLHQHU
(PDLODGUHVLQGLHQHU
3RVWFRGH
+XLVQXPPHU
6WUDDWQDDP
3ODDWV
=8,'6&+$5:28'(
*HHIKLHURQGHUDDQZDDURPXKHWZHORIQLHWHHQVEHQWPHWKHWKHULQGHOLQJVRQWZHUS
8NXQWLQKHWLQYXOYHOGPD[LPDDOUHJHOVNZLMW
,VXZ]LHQVZLM]HODQJHU"'DQNXQWXRQGHUDDQGHSDJLQDHHQELMODJHWRHYRHJHQ
8Z]LHQVZLM]H
=LHGHELMODJHQ
8SORDGHYHQWXHHOXZELMODJH
=LHQVZLM]H

'LWLVHHQDXWRPDWLVFKYHUVWXXUGHHPDLO
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) +d 49 9b99d9 ",dA94GOT
*F9dGP9 9xFd49XGeAqf9ws
fqqw4dab9w 
(% #qqw4&/B+wq49
9w9?      



  G9 99yCAq++w5 9d +gA95GPT

9+3D9 a9d99w a9wq
G9w-GQ 4G9d GT 99d G9fGR9 Gd 9A9d 49 =G9 +h 99zCAq++z5 9d !+dA94GQU
U -9f fJ9 99d b9 49 +asG9 6+ J949{99d -HR 99|DAq++}5 GY A++d Bq{9f
U -9f 9A9i 4+ 49 +a-+0C9f+~9j JPd +] 9wBG5 9d A9>99{4 qqw 7+ 99i Aq949
-9WMIdA A9a++U F 4+ ZJ9{ d++w 49 t9GK9 9d 9fv9 +f 49 -9qk9w
w L 9LfGA q9w 4: bqA9[FRTB9J4 ,i 99d >J9 b9 \Tb++w 9{9]4 9 49+N` FQd dG9
~+du++d 9d 4G49WJOT A9b++T 4rq 59 9b99f9
        

U D9- lG9 a9 99EAq++w4 ; c+U9d bGSd +=sw+U9d Uqa9f qq Jd \Ua++z
\Ub++~ G 99f +4 b9 T++U9w 9j +W 49 U+w+V9w +f &Jm %+f1{+ -99 Jn +i4 Bq49f
 
q9A9 Bqq89 GU -FR ^Ta++w q9d GU 4++w qqd49 9d GT qf4 B9 99i Aq949
    

U G\ <9 -FS 9a99f9 _Va++ Bqw9i
f +>+2BGdA q  w9+.G9

Van:'ĞŵĞĞŶƚĞ>ĂŶŐĞĚŝũŬфŶŽƌĞƉůǇΛŐĞŵĞĞŶƚĞůĂŶŐĞĚŝũŬ͘Ŷůх
Verzonden:ĚŝŶƐĚĂŐϮϲŶŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϵϮϭ͗ϬϮ
Aan:
Onderwerp:ŝĞŶƐǁŝũǌĞŚĞƌŝŶĚĞůŝŶŐƐŽŶƚǁĞƌƉ>Ͳ,,t

=LHQVZLM]HLQGLHQHQKHULQGHOLQJVRQWZHUS/DQJHGLMN
+HHUKXJRZDDUG
'LHQWXHHQ]LHQVZLM]HLQQDPHQVHHQYHUHQLJLQJVWLFKWLQJ"
'DQPRHWH[SOLFLHWLQGH]LHQVZLM]HZRUGHQYHUPHOGGDWXDOVLQGLHQHUVSUHHNWQDPHQVGH
YHUHQLJLQJVWLFKWLQJ
'HLQGLHQHUPRHWYROJHQVGHVWDWXWHQJHUHFKWLJG]LMQGHYHUHQLJLQJVWLFKWLQJWH
YHUWHJHQZRRUGLJHQ
'LHQWXHHQ]LHQVZLM]HLQQDPHQVHHQDQGHU"
'DQPRHWXGHVFKULIWHOLMNHPDFKWLJLQJYDQGHJHQHQDPHQVZLHXGH]LHQVZLM]HLQGLHQW
PHH]HQGHQ
'LHQWXHHQ]LHQVZLM]HLQQDPHQVHHQJURHS"
'DQPRHWH[SOLFLHWLQGH]LHQVZLM]HZRUGHQYHUPHOGGDWXDOVLQGLHQHUVSUHHNWQDPHQVGH
JURHS
'HOHGHQYDQGHJURHSPRHWHQXDOVLQGLHQHUPDFKWLJHQQDPHQVKHQGH]LHQVZLM]HLQWH
GLHQHQ
'HVFKULIWHOLMNHPDFKWLJLQJHQHHQOLMVWYDQQDPHQHQDGUHVVHQPRHWXPHH]HQGHQ
,NZLOHHQ]LHQVZLM]HLQGLHQHQQDPHQV
PLM]HOI
9RRUQDDPLQGLHQHU
$FKWHUQDDPLQGLHQHU
(PDLODGUHVLQGLHQHU
3RVWFRGH
+XLVQXPPHU
6WUDDWQDDP
3ODDWV
6,173$1&5$6
*HHIKLHURQGHUDDQZDDURPXKHWZHORIQLHWHHQVEHQWPHWKHWKHULQGHOLQJVRQWZHUS
8NXQWLQKHWLQYXOYHOGPD[LPDDOUHJHOVNZLMW
,VXZ]LHQVZLM]HODQJHU"'DQNXQWXRQGHUDDQGHSDJLQDHHQELMODJHWRHYRHJHQ
8Z]LHQVZLM]H
PLMQ]LHQVZLM]HVWDDWLQGHELMODJH
8SORDGHYHQWXHHOXZELMODJH
]LHQVZLM]HIXVLHGRF[

'LWLVHHQDXWRPDWLVFKYHUVWXXUGHHPDLO

QRYHPEHU
2RNLNZLOPLMQ]LHQVZLM]HJHYHQ,NZRRQDOELMQDMDDULQ6LQW3DQFUDV
'DWHURSNRUWHWHUPLMQHHQDPEWHOLMNHIXVLH]RXNRPHQPHW+HHUKXJRZDDUGZDVPLM
ZHOGXLGHOLMN(HQJRHGHVWDS
'DWGLW]RVQHOHHQFRPSOHWHIXVLHZRUGWLVPLQLHWJRHGJHFRPPXQLFHHUGPHWGH
EHZRQHUV2PPLMEHWHUWHODWHQLQIRUPHUHQEHQLNQDDUGHYRRUOLFKWLQJVDYRQG DSULO
YDQGLWMDDU JHJDDQLQGH*HLVW$OVQHOEOHHNDGKYDQGHGLD¶VGDWKHWFROOHJHKHW
KHOHWUDMHFWDOKDGXLWJHGDFKW7pVQHOLNYRHOGHPHRYHUYDOOHQ
0DDUZDWPLMQRJPHHUUDDNWHZDVKHWUXPRHULQGH]DDO2SHHQVKRRUGHLNµ:H
ZLOOHQELM$ONPDDU¶HQµDOOHVLVWRFKDOEHGLVVHOG¶HQµZH]LMQKHWWUDSSHOHQGYDQ
/DQJHGLMN¶(URQWVWRQGHHQRSKLWVHULJHVWHPPLQJHHQER]H]DDOPHWPHQVHQGLH
RSHHQVPHWµ:HZLOOHQELM$ONPDDU¶RSGHSURSSHQNZDPHQ,QGHPDDQGHQGLH
KLHURSYROJGHQKHELNPHWYHUED]LQJKLHURYHUVWXNNHQLQGHVWUHHNNUDQWJHOH]HQ,N
KHEPHQVHQJHVSURNHQJHZRRQGRUSVJHQRWHQGLHDOOHQ$ONPDDU$ONPDDU
VFDQGHHUGHQ(QGDQRRNQRJHHQSHWLWLH
(URQWVWRQGLQRQVGRUSHHQHQRUPHVWHPPLQJPDNHULMNRUW]LFKWLJHDDQQDPHVHQ
RQGHUEXLNJHYRHOHQV0HQVHQVSUDNHQHONDDUQD1LHPDQGGLHLQIRUPHHUGHRYHUZDW
$ONPDDUJDDWGRHQPHW6LQW3DQFUDVKRH]R$ONPDDU"$ONPDDUUHNHQW]LFKDOULMNPHW
GLHSUDFKWLJHJURQGYDQ6LQW3DQFUDV
,NKHEPLMQYHUED]LQJXLWJHVSURNHQWHJHQLHGHUGLHHURYHUEHJRQLNKHEQDDU
DUJXPHQWHQJHYUDDJG«
,NEHQYRRUVWDQGHUYDQGHIXVLHPHW+HHUKXJRZDDUGPLWV/DQJHGLMN]LFKDDQGH
DIVSUDNHQKRXGWEHKRXGYDQYRRU]LHQLQJHQ RDGH%HYHU GLHQVWYHUOHQLQJEOLMIW
GLFKWELMLGHQWLWHLWYDQGHGRUSHQEOLMIWHQEHKRXGYDQGHJURHQHUXLPWHWHQQRRUGHQ
RRVWHQHQ]HNHUKHWZHVWHQYDQRQVGRUSJHHQKXL]HQERXZ
'HQDUHVWHPPLQJGLHRQWVWDDQLVLQRQVGRUSHHQGRUSGDWJHRJUDILVFKYHUVWUHQJHOG
LVPHW$ONPDDULVGHHOVKHWFROOHJHDDQWHUHNHQHQ
2QUXVWKDGYRRUNRPHQPRHWHQZRUGHQGRRUHHQEHWHUHFRPPXQLFDWLH'RRU
HUNHQQLQJHQEHJULSWHWRQHQYRRUGHXLW]RQGHUOLMNHSRVLWLHGLH6LQW3DQFUDVLQGLW
KHOHIXVLHSURFHVKHHIW
6XFFHVHQJURHW

Van:'ĞŵĞĞŶƚĞ>ĂŶŐĞĚŝũŬфŶŽƌĞƉůǇΛŐĞŵĞĞŶƚĞůĂŶŐĞĚŝũŬ͘Ŷůх
Verzonden:ǁŽĞŶƐĚĂŐϮϳŶŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϵϭϳ͗ϯϴ
Aan
Onderwerp:ŝĞŶƐǁŝũǌĞŚĞƌŝŶĚĞůŝŶŐƐŽŶƚǁĞƌƉ>Ͳ,,t

=LHQVZLM]HLQGLHQHQKHULQGHOLQJVRQWZHUS/DQJHGLMN
+HHUKXJRZDDUG
'LHQWXHHQ]LHQVZLM]HLQQDPHQVHHQYHUHQLJLQJVWLFKWLQJ"
'DQPRHWH[SOLFLHWLQGH]LHQVZLM]HZRUGHQYHUPHOGGDWXDOVLQGLHQHUVSUHHNWQDPHQVGH
YHUHQLJLQJVWLFKWLQJ
'HLQGLHQHUPRHWYROJHQVGHVWDWXWHQJHUHFKWLJG]LMQGHYHUHQLJLQJVWLFKWLQJWH
YHUWHJHQZRRUGLJHQ
'LHQWXHHQ]LHQVZLM]HLQQDPHQVHHQDQGHU"
'DQPRHWXGHVFKULIWHOLMNHPDFKWLJLQJYDQGHJHQHQDPHQVZLHXGH]LHQVZLM]HLQGLHQW
PHH]HQGHQ
'LHQWXHHQ]LHQVZLM]HLQQDPHQVHHQJURHS"
'DQPRHWH[SOLFLHWLQGH]LHQVZLM]HZRUGHQYHUPHOGGDWXDOVLQGLHQHUVSUHHNWQDPHQVGH
JURHS
'HOHGHQYDQGHJURHSPRHWHQXDOVLQGLHQHUPDFKWLJHQQDPHQVKHQGH]LHQVZLM]HLQWH
GLHQHQ
'HVFKULIWHOLMNHPDFKWLJLQJHQHHQOLMVWYDQQDPHQHQDGUHVVHQPRHWXPHH]HQGHQ
,NZLOHHQ]LHQVZLM]HLQGLHQHQQDPHQV
PLM]HOI
9RRUQDDPLQGLHQHU
$FKWHUQDDPLQGLHQHU
(PDLODGUHVLQGLHQHU
3RVWFRGH
+XLVQXPPHU
6WUDDWQDDP
.RHGLMN
*HHIKLHURQGHUDDQZDDURPXKHWZHORIQLHWHHQVEHQWPHWKHWKHULQGHOLQJVRQWZHUS
8NXQWLQKHWLQYXOYHOGPD[LPDDOUHJHOVNZLMW
,VXZ]LHQVZLM]HODQJHU"'DQNXQWXRQGHUDDQGHSDJLQDHHQELMODJHWRHYRHJHQ
8Z]LHQVZLM]H
+HWVWXNMH.RHGLMNZDWQXELM/DQJHGLMNKRRUWLVJHHQNHUQ:HKHEEHQKLHUKHOHPDDOQLHWV
DDQYRRU]LHQLQJHQ
$OOHYRRU]LHQLQJHQ]RDOVHHQEXXWKXLVVFKRROGRNWHUWDQGDUWVHQ]]LMQLQKHWVWXN.RHGLMN
ZDWELM$ONPDDUKRRUW
9DQGDDURRNPLMQ]LHQVZLM]HGDWZLMELM$ONPDDUKRUHQHQQLHWELM/DQJHGLMN+HHUKXJRZDDUG

'LWLVHHQDXWRPDWLVFKYHUVWXXUGHHPDLO
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Van:'ĞŵĞĞŶƚĞ>ĂŶŐĞĚŝũŬфŶŽƌĞƉůǇΛŐĞŵĞĞŶƚĞůĂŶŐĞĚŝũŬ͘Ŷůх
Verzonden:ǌĂƚĞƌĚĂŐϯϬŶŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϵϭϲ͗Ϭϳ
Aan
Onderwerp:ŝĞŶƐǁŝũǌĞŚĞƌŝŶĚĞůŝŶŐƐŽŶƚǁĞƌƉ>Ͳ,,t

=LHQVZLM]HLQGLHQHQKHULQGHOLQJVRQWZHUS/DQJHGLMN
+HHUKXJRZDDUG
'LHQWXHHQ]LHQVZLM]HLQQDPHQVHHQYHUHQLJLQJVWLFKWLQJ"
'DQPRHWH[SOLFLHWLQGH]LHQVZLM]HZRUGHQYHUPHOGGDWXDOVLQGLHQHUVSUHHNWQDPHQVGH
YHUHQLJLQJVWLFKWLQJ
'HLQGLHQHUPRHWYROJHQVGHVWDWXWHQJHUHFKWLJG]LMQGHYHUHQLJLQJVWLFKWLQJWH
YHUWHJHQZRRUGLJHQ
'LHQWXHHQ]LHQVZLM]HLQQDPHQVHHQDQGHU"
'DQPRHWXGHVFKULIWHOLMNHPDFKWLJLQJYDQGHJHQHQDPHQVZLHXGH]LHQVZLM]HLQGLHQW
PHH]HQGHQ
'LHQWXHHQ]LHQVZLM]HLQQDPHQVHHQJURHS"
'DQPRHWH[SOLFLHWLQGH]LHQVZLM]HZRUGHQYHUPHOGGDWXDOVLQGLHQHUVSUHHNWQDPHQVGH
JURHS
'HOHGHQYDQGHJURHSPRHWHQXDOVLQGLHQHUPDFKWLJHQQDPHQVKHQGH]LHQVZLM]HLQWH
GLHQHQ
'HVFKULIWHOLMNHPDFKWLJLQJHQHHQOLMVWYDQQDPHQHQDGUHVVHQPRHWXPHH]HQGHQ
,NZLOHHQ]LHQVZLM]HLQGLHQHQQDPHQV
PLM]HOI
9RRUQDDPLQGLHQHU
$FKWHUQDDPLQGLHQHU
(PDLODGUHVLQGLHQHU
3RVWFRGH
+XLVQXPPHU
6WUDDWQDDP
3ODDWV
6LQW3DQFUDV
*HHIKLHURQGHUDDQZDDURPXKHWZHORIQLHWHHQVEHQWPHWKHWKHULQGHOLQJVRQWZHUS
8NXQWLQKHWLQYXOYHOGPD[LPDDOUHJHOVNZLMW
,VXZ]LHQVZLM]HODQJHU"'DQNXQWXRQGHUDDQGHSDJLQDHHQELMODJHWRHYRHJHQ
8Z]LHQVZLM]H
,NZLOJUDDJELM$ONPDDU:RRQHUYODNELMHQJDHUYDDNKHHQ,NKHEQLHWVPHW
+HHUKXJRZDDUGHQNRPHUQRRLW

'LWLVHHQDXWRPDWLVFKYHUVWXXUGHHPDLO

'ĞŵĞĞŶƚĞ>ĂŶŐĞĚŝũŬ
ƚ͘Ă͘ǀ͘ŚĞƚĐŽůůĞŐĞǀĂŶΘt
WŽƐƚďƵƐϭϱ
ϭϳϮϯ'EŽŽƌĚͲ^ĐŚĂƌǁŽƵĚĞ

'ĞĂĐŚƚĐŽůůĞŐĞ͘

ŝũĚĞǌĞǁŝůŝŬƵŵŝũŶǌŝĞŶƐǁŝũǌĞŬĞŶďĂĂƌŵĂŬĞŶŽǀĞƌŚĞƚŚĞƌŝŶĚĞůŝŶŐƐŽŶƚǁĞƌƉǀĂŶĚĞ
ŐĞŵĞĞŶƚĞ>ĂŶŐĞĚŝũŬĞŶ,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚ͘
ůƐŝŶǁŽŶĞƌǀĂŶ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐƐƚŽŽƌƚŚĞƚŵŝũĚĂƚƵĚĞĂĨŐĞůŽƉĞŶƉĞƌŝŽĚĞŝŶŚĞƚŐĞŚĞĞůŐĞĞŶ
ŶŽƚŝĞŚĞďƚŐĞŶŽŵĞŶǀĂŶĚĞŵĞŶŝŶŐǀĂŶĚĞŝŶǁŽŶĞƌƐǀĂŶŵŝũŶĚŽƌƉ͘ŽĂůƐƵǁĞĞƚŝƐĞƌĂů
ůĂŶŐĞƌĞƚŝũĚǁĞĞƌƐƚĂŶĚƚĞŐĞŶĚĞǀŽŽƌŐĞŶŽŵĞŶƐĂŵĞŶǀŽĞŐŝŶŐŵĞƚĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞ
,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚ͘sĞĞůďĞǁŽŶĞƌƐŚĞďďĞŶ͕ŶĞƚĂůƐŝŬŽŽŬ͕ƚŽƚĂĂůŐĞĞŶďŝŶĚŝŶŐŵĞƚĚĞ
ŐĞŵĞĞŶƚĞ,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚ͘/ŬǌŝĞĞĞŶƐĂŵĞŶǀŽĞŐŝŶŐŵĞƚĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞůŬŵĂĂƌĂůƐůŽŐŝƐĐŚĞ͕
ĞŵŽƚŝŽŶĞůĞĞŶŐĞŽŐƌĂĨŝƐĐŚĞ͕ĚĂŶŽŽŬĂůƐĚĞŵĞĞƐƚŝĚĞĂůĞŽƉůŽƐƐŝŶŐ͘
tĂƚďĞƚƌĞĨƚŚĞƚĚŽƌƉ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐ͕ŵĂĂƌŽŽŬŶĂƚƵƵƌůŝũŬ<ŽĞĚŝũŬ͕ďĞŶŝŬŚĞƚĞĞŶƐŵĞƚĚĞ
ŐĞŵĞĞŶƚĞƌĂĂĚǀĂŶůŬŵĂĂƌ͘,ŝũǁŝůŐƌĂĂŐĞĞŶǀŽŽƌƐƚĞůĚŽĞŶĚĂƚĂĨǁŝũŬƚǀĂŶŚĞƚ
ŚĞƌŝŶĚĞůŝŶŐƐŽŶƚǁĞƌƉ͘ĞůĂĂƚƐƚĞƚŝũĚŝƐŐĞďůĞŬĞŶĚĂƚŚĞƚĚƌĂĂŐǀůĂŬǀŽŽƌĚĞĨƵƐŝĞƚƵƐƐĞŶ
>ĂŶŐĞĚŝũŬĞŶ,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚŝŶĚĞĚŽƌƉĞŶ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐĞŶ<ŽĞĚŝũŬŽŶƚďƌĞĞŬƚ͘ŝƚďůŝũŬƚŽŶĚĞƌ
ĂŶĚĞƌĞƵŝƚĚĞĚƌĂĂŐǀůĂŬŵĞƚŝŶŐǀĂŶ/ΘKZĞƐĞĂƌĐŚ͗ĚĞŵĞĞƌĚĞƌŚĞŝĚǀĂŶĚĞŝŶǁŽŶĞƌƐǀĂŶ
ĚĞǌĞĚŽƌƉĞŶǁŝůůŝĞǀĞƌďŝũůŬŵĂĂƌŚŽƌĞŶ͘DĂĂƌŽŽŬƵŝƚĚĞĞŶƋƵġƚĞĚŝĞŽŶĚĞƌĚĞďĞǁŽŶĞƌƐ
ǀĂŶ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐŝƐŐĞŚŽƵĚĞŶ͗ĞĞŶŵĞĞƌĚĞƌŚĞŝĚǀĂŶϱϱйǀĂŶĚĞŽŶĚĞƌǀƌĂĂŐĚĞďĞǁŽŶĞƌƐǀĂŶ
ϭϴũĂĂƌĞŶŽƵĚĞƌƐƉƌĞŬĞŶĞĞŶǀŽŽƌŬĞƵƌƵŝƚǀŽŽƌƐĂŵĞŶǀŽĞŐĞŶŵĞƚĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞůŬŵĂĂƌ͘
/ŬďĞŶďĞŶŝĞƵǁĚǁĂƚƵǀŝŶĚƚǀĂŶĚĞǀŽŽƌƐƚĞůůĞŶǀĂŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞƌĂĂĚǀĂŶůŬŵĂĂƌ͕ĚŝĞ
ƐƚƌŽŬĞŶŵĞƚŵŝũŶǌŝĞŶƐǁŝũǌĞŽǀĞƌĚĞǀŽŽƌŐĞŶŽŵĞŶŚĞƌŝŶĚĞůŝŶŐǀĂŶ>ĂŶŐĞĚŝũŬĞŶ
,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚ͘ĂĂƌŵĞĞǌĂůƌĞĐŚƚŐĞĚĂĂŶǁŽƌĚĞŶĂĂŶĚĞǁĞŶƐďĞǀŽůŬŝŶŐ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐ͕
ŵĂĂƌŽŽŬĂĂŶĚŝĞǀĂŶ<ŽĞĚŝũŬ͘
/ŬƐƚĂĂĐŚƚĞƌŚĞƚǀŽŽƌƐƚĞůǀĂŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞůŬŵĂĂƌ͕ŐĞŶŽĞŵĚŝŶĚĞďƌŝĞĨǀĂŶϮϴŶŽǀĞŵďĞƌ
ϮϬϭϵ͕ĚŝĞĂĂŶƵŐĞǌŽŶĚĞŶŝƐ͘ĞǁĞŶƐ͕ŶĞƚĂůƐĚŝĞǀĂŶŵŝũ͕ŐĂĂƚƵŝƚŶĂĂƌǀĂƌŝĂŶƚϭ͗ĞĞŶ
ŐƌĞŶƐĐŽƌƌĞĐƚŝĞ͘ĂŶŬƵŶŶĞŶďĞŝĚĞĚŽƌƉĞŶƚĞŐĞůŝũŬĞƌƚŝũĚŶĂĚĞĨƵƐŝĞĚ͘ŵ͘ǀ͘ŐƌĞŶƐĐŽƌƌĞĐƚŝĞ
ŶĂĂƌůŬŵĂĂƌŽǀĞƌŐĂĂŶ͘

DĞƚǀƌŝĞŶĚĞůŝũŬĞŐƌŽĞƚĞŶ͕
^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐ͘

Van:'ĞŵĞĞŶƚĞ>ĂŶŐĞĚŝũŬфŶŽƌĞƉůǇΛŐĞŵĞĞŶƚĞůĂŶŐĞĚŝũŬ͘Ŷůх
Verzonden:ĚŽŶĚĞƌĚĂŐϱĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϵϭϰ͗Ϯϳ
Aan:
Onderwerp:ŝĞŶƐǁŝũǌĞŚĞƌŝŶĚĞůŝŶŐƐŽŶƚǁĞƌƉ>Ͳ,,t

=LHQVZLM]HLQGLHQHQKHULQGHOLQJVRQWZHUS/DQJHGLMN
+HHUKXJRZDDUG
'LHQWXHHQ]LHQVZLM]HLQQDPHQVHHQYHUHQLJLQJVWLFKWLQJ"
'DQPRHWH[SOLFLHWLQGH]LHQVZLM]HZRUGHQYHUPHOGGDWXDOVLQGLHQHUVSUHHNWQDPHQVGH
YHUHQLJLQJVWLFKWLQJ
'HLQGLHQHUPRHWYROJHQVGHVWDWXWHQJHUHFKWLJG]LMQGHYHUHQLJLQJVWLFKWLQJWH
YHUWHJHQZRRUGLJHQ
'LHQWXHHQ]LHQVZLM]HLQQDPHQVHHQDQGHU"
'DQPRHWXGHVFKULIWHOLMNHPDFKWLJLQJYDQGHJHQHQDPHQVZLHXGH]LHQVZLM]HLQGLHQW
PHH]HQGHQ
'LHQWXHHQ]LHQVZLM]HLQQDPHQVHHQJURHS"
'DQPRHWH[SOLFLHWLQGH]LHQVZLM]HZRUGHQYHUPHOGGDWXDOVLQGLHQHUVSUHHNWQDPHQVGH
JURHS
'HOHGHQYDQGHJURHSPRHWHQXDOVLQGLHQHUPDFKWLJHQQDPHQVKHQGH]LHQVZLM]HLQWH
GLHQHQ
'HVFKULIWHOLMNHPDFKWLJLQJHQHHQOLMVWYDQQDPHQHQDGUHVVHQPRHWXPHH]HQGHQ
,NZLOHHQ]LHQVZLM]HLQGLHQHQQDPHQV
PLM]HOI
9RRUQDDPLQGLHQHU
$FKWHUQDDPLQGLHQHU
(PDLODGUHVLQGLHQHU
3RVWFRGH
+XLVQXPPHU
6WUDDWQDDP
3ODDWV
6LQW3DQFUDV
*HHIKLHURQGHUDDQZDDURPXKHWZHORIQLHWHHQVEHQWPHWKHWKHULQGHOLQJVRQWZHUS
8NXQWLQKHWLQYXOYHOGPD[LPDDOUHJHOVNZLMW
,VXZ]LHQVZLM]HODQJHU"'DQNXQWXRQGHUDDQGHSDJLQDHHQELMODJHWRHYRHJHQ
8Z]LHQVZLM]H
,NKHEDOVLQZRQHUYDQ6LQW3DQFUDVHHQYRRUNHXUYRRUDDQVOXLWLQJELMGHJHPHHQWH
$ONPDDU
HQEHQYDQPHQLQJGDWHUGRRUKHWEHVWXXUYDQGHJHPHHQWH/DQJHGLMNQLHWJHOXLVWHUG
ZRUGWQDDUPLMQPHQLQJ

'LWLVHHQDXWRPDWLVFKYHUVWXXUGHHPDLO

Van:'ĞŵĞĞŶƚĞ>ĂŶŐĞĚŝũŬфŶŽƌĞƉůǇΛŐĞŵĞĞŶƚĞůĂŶŐĞĚŝũŬ͘Ŷůх
Verzonden:ǀƌŝũĚĂŐϲĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϵϬϴ͗Ϭϳ
Onderwerp:ŝĞŶƐǁŝũǌĞŚĞƌŝŶĚĞůŝŶŐƐŽŶƚǁĞƌƉ>Ͳ,,t

=LHQVZLM]HLQGLHQHQKHULQGHOLQJVRQWZHUS/DQJHGLMN
+HHUKXJRZDDUG
'LHQWXHHQ]LHQVZLM]HLQQDPHQVHHQYHUHQLJLQJVWLFKWLQJ"
'DQPRHWH[SOLFLHWLQGH]LHQVZLM]HZRUGHQYHUPHOGGDWXDOVLQGLHQHUVSUHHNWQDPHQVGH
YHUHQLJLQJVWLFKWLQJ
'HLQGLHQHUPRHWYROJHQVGHVWDWXWHQJHUHFKWLJG]LMQGHYHUHQLJLQJVWLFKWLQJWH
YHUWHJHQZRRUGLJHQ
'LHQWXHHQ]LHQVZLM]HLQQDPHQVHHQDQGHU"
'DQPRHWXGHVFKULIWHOLMNHPDFKWLJLQJYDQGHJHQHQDPHQVZLHXGH]LHQVZLM]HLQGLHQW
PHH]HQGHQ
'LHQWXHHQ]LHQVZLM]HLQQDPHQVHHQJURHS"
'DQPRHWH[SOLFLHWLQGH]LHQVZLM]HZRUGHQYHUPHOGGDWXDOVLQGLHQHUVSUHHNWQDPHQVGH
JURHS
'HOHGHQYDQGHJURHSPRHWHQXDOVLQGLHQHUPDFKWLJHQQDPHQVKHQGH]LHQVZLM]HLQWH
GLHQHQ
'HVFKULIWHOLMNHPDFKWLJLQJHQHHQOLMVWYDQQDPHQHQDGUHVVHQPRHWXPHH]HQGHQ
,NZLOHHQ]LHQVZLM]HLQGLHQHQQDPHQV
PLM]HOI
9RRUQDDPLQGLHQHU
$FKWHUQDDPLQGLHQHU
(PDLODGUHVLQGLHQHU
3RVWFRGH
+XLVQXPPHU
6WUDDWQDDP
3ODDWV
.RHGLMN
*HHIKLHURQGHUDDQZDDURPXKHWZHORIQLHWHHQVEHQWPHWKHWKHULQGHOLQJVRQWZHUS
8NXQWLQKHWLQYXOYHOGPD[LPDDOUHJHOVNZLMW
,VXZ]LHQVZLM]HODQJHU"'DQNXQWXRQGHUDDQGHSDJLQDHHQELMODJHWRHYRHJHQ
8Z]LHQVZLM]H
*H]LHQKHWIHLWGDWKHWDQGHUHGHHOYDQ.RHGLMNDOELM$ONPDDUKRRUWGHQNLNGDWKHWVOLP
]RX]LMQRRNKHWODQJHGLMNHUGHHOELM$ONPDDUWHYRHJHQ
0HWYULHQGHOLMNHJURHW

'LWLVHHQDXWRPDWLVFKYHUVWXXUGHHPDLO

Van:'ĞŵĞĞŶƚĞ>ĂŶŐĞĚŝũŬфŶŽƌĞƉůǇΛŐĞŵĞĞŶƚĞůĂŶŐĞĚŝũŬ͘Ŷůх
Verzonden:ǀƌŝũĚĂŐϲĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϵϬϴ͗ϭϱ
Onderwerp:ŝĞŶƐǁŝũǌĞŚĞƌŝŶĚĞůŝŶŐƐŽŶƚǁĞƌƉ>Ͳ,,t

=LHQVZLM]HLQGLHQHQKHULQGHOLQJVRQWZHUS/DQJHGLMN
+HHUKXJRZDDUG
'LHQWXHHQ]LHQVZLM]HLQQDPHQVHHQYHUHQLJLQJVWLFKWLQJ"
'DQPRHWH[SOLFLHWLQGH]LHQVZLM]HZRUGHQYHUPHOGGDWXDOVLQGLHQHUVSUHHNWQDPHQVGH
YHUHQLJLQJVWLFKWLQJ
'HLQGLHQHUPRHWYROJHQVGHVWDWXWHQJHUHFKWLJG]LMQGHYHUHQLJLQJVWLFKWLQJWH
YHUWHJHQZRRUGLJHQ
'LHQWXHHQ]LHQVZLM]HLQQDPHQVHHQDQGHU"
'DQPRHWXGHVFKULIWHOLMNHPDFKWLJLQJYDQGHJHQHQDPHQVZLHXGH]LHQVZLM]HLQGLHQW
PHH]HQGHQ
'LHQWXHHQ]LHQVZLM]HLQQDPHQVHHQJURHS"
'DQPRHWH[SOLFLHWLQGH]LHQVZLM]HZRUGHQYHUPHOGGDWXDOVLQGLHQHUVSUHHNWQDPHQVGH
JURHS
'HOHGHQYDQGHJURHSPRHWHQXDOVLQGLHQHUPDFKWLJHQQDPHQVKHQGH]LHQVZLM]HLQWH
GLHQHQ
'HVFKULIWHOLMNHPDFKWLJLQJHQHHQOLMVWYDQQDPHQHQDGUHVVHQPRHWXPHH]HQGHQ
,NZLOHHQ]LHQVZLM]HLQGLHQHQQDPHQV
PLM]HOI
9RRUQDDPLQGLHQHU
$FKWHUQDDPLQGLHQHU
(PDLODGUHVLQGLHQHU
3RVWFRGH
+XLVQXPPHU
6WUDDWQDDP
3ODDWV
%URHNRS/DQJHGLMN
*HHIKLHURQGHUDDQZDDURPXKHWZHORIQLHWHHQVEHQWPHWKHWKHULQGHOLQJVRQWZHUS
8NXQWLQKHWLQYXOYHOGPD[LPDDOUHJHOVNZLMW
,VXZ]LHQVZLM]HODQJHU"'DQNXQWXRQGHUDDQGHSDJLQDHHQELMODJHWRHYRHJHQ
8Z]LHQVZLM]H
,NYLQGKHWSDVVHQGDOV.RHGLMN 6W3DQFUDVELM$ONPDDUZRUGHQLQJHGHHOG

'LWLVHHQDXWRPDWLVFKYHUVWXXUGHHPDLO

Van:'ĞŵĞĞŶƚĞ>ĂŶŐĞĚŝũŬфŶŽƌĞƉůǇΛŐĞŵĞĞŶƚĞůĂŶŐĞĚŝũŬ͘Ŷůх
Verzonden:ǀƌŝũĚĂŐϲĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϵϭϭ͗Ϯϯ
Onderwerp:ŝĞŶƐǁŝũǌĞŚĞƌŝŶĚĞůŝŶŐƐŽŶƚǁĞƌƉ>Ͳ,,t

=LHQVZLM]HLQGLHQHQKHULQGHOLQJVRQWZHUS/DQJHGLMN
+HHUKXJRZDDUG
'LHQWXHHQ]LHQVZLM]HLQQDPHQVHHQYHUHQLJLQJVWLFKWLQJ"
'DQPRHWH[SOLFLHWLQGH]LHQVZLM]HZRUGHQYHUPHOGGDWXDOVLQGLHQHUVSUHHNWQDPHQVGH
YHUHQLJLQJVWLFKWLQJ
'HLQGLHQHUPRHWYROJHQVGHVWDWXWHQJHUHFKWLJG]LMQGHYHUHQLJLQJVWLFKWLQJWH
YHUWHJHQZRRUGLJHQ
'LHQWXHHQ]LHQVZLM]HLQQDPHQVHHQDQGHU"
'DQPRHWXGHVFKULIWHOLMNHPDFKWLJLQJYDQGHJHQHQDPHQVZLHXGH]LHQVZLM]HLQGLHQW
PHH]HQGHQ
'LHQWXHHQ]LHQVZLM]HLQQDPHQVHHQJURHS"
'DQPRHWH[SOLFLHWLQGH]LHQVZLM]HZRUGHQYHUPHOGGDWXDOVLQGLHQHUVSUHHNWQDPHQVGH
JURHS
'HOHGHQYDQGHJURHSPRHWHQXDOVLQGLHQHUPDFKWLJHQQDPHQVKHQGH]LHQVZLM]HLQWH
GLHQHQ
'HVFKULIWHOLMNHPDFKWLJLQJHQHHQOLMVWYDQQDPHQHQDGUHVVHQPRHWXPHH]HQGHQ
,NZLOHHQ]LHQVZLM]HLQGLHQHQQDPHQV
PLM]HOI
9RRUQDDPLQGLHQHU
$FKWHUQDDPLQGLHQHU
(PDLODGUHVLQGLHQHUO
3RVWFRGH
+XLVQXPPHU
6WUDDWQDDP
3ODDWV
.RHGLMN
*HHIKLHURQGHUDDQZDDURPXKHWZHORIQLHWHHQVEHQWPHWKHWKHULQGHOLQJVRQWZHUS
8NXQWLQKHWLQYXOYHOGPD[LPDDOUHJHOVNZLMW
,VXZ]LHQVZLM]HODQJHU"'DQNXQWXRQGHUDDQGHSDJLQDHHQELMODJHWRHYRHJHQ
8Z]LHQVZLM]H
,NEHQKHWRQHHQVPHWWRHYRHJLQJYDQ.RHGLMNDDQGHQLHXZWHYRUPHQJHPHHQWH
/DQJHGLMN+HHUKXJRZDDUG,NKHEYDQGHJHPHHQWH/DQJHGLMNJHHQHQNHOVWHHNKRXGHQG
DUJXPHQWYHUQRPHQGDWWRHYRHJLQJYDQ.RHGLMNDDQGHQLHXZHJHPHHQWHUHFKWYDDUGLJW
+HWHHUVWHDUJXPHQWGDWKHWGRUSVHNDUDNWHUEHKRXGHQNDQEOLMYHQLVUHDFWLHIRSGHDQJVW
YDQEHZRQHUV2RNDOV.RHGLMNDDQ$ONPDDUZRUGWWRHJHYRHJGNDQKHWGRUSVHNDUDNWHU
EOLMYHQEHVWDDQ+HWDUJXPHQWGDWKHWEHWHULVYRRUGHQLHXZWHYRUPHQJHPHHQWHGDW
JHORRILN R]ELQNRPVWHQ PDDUGDWJHOGWHYHQ]RYRRUDONPDDUPDDUEHODQJULMNHUGLW
DUJXPHQWJDDWYRRUELMDDQGHZHQVYDQGHPHHUGHUKHLGYDQGHNRHGLMNHUVHQDDQGH
ZHWWHQYDQGHORJLFD+HWJURRWVWHGHHOYDQ.RHGLMNEHKRRUWLPPHUVDOWRWGHJHPHHQWH
$ONPDDU+HWJURRWVWHGHHOYDQ.RHGLMNOLJWLQKHWYHUOHQJGHYDQGH.DQDDOGLMN'H
EHERXZLQJORRSWJHZRRQGRRUPDDUELMYRRUEHHOGGHYHUNHHUVUHPPHQGHPDDWUHJHOHQ
VWRSSHQELMGHJHPHHQWHJUHQVPHW/DQJHGLMN9RRU/DQJHGLMNZDVHQLV.RHGLMNHHQ
DSSHQGL[2SHHQNOHLQHVSHHOWXLQQD]LMQHUJHHQYRRU]LHQLQJHQ=HOIVHHQDDQSODNERUGELM
YHUNLH]LQJHQRQWEUHHNWLQ.RHGLMN'DW]DOELMWRHYRHJLQJDDQ++:]HNHUQLHWEHWHUZRUGHQ
WHUZLMOYRRU$ONPDDUGHJUHQVJHZRRQPHWHUYHUGHUNRPWWHOLJJHQ,NKHEQLHWVWHJHQ
++:PDDUJHRJUDILVFKHQSUDNWLVFKLVWRHYRHJLQJDDQGHJHPHHQWH$ONPDDUJHZRRQKHW
PHHVWYRRUGHKDQGOLJJHQG

'LWLVHHQDXWRPDWLVFKYHUVWXXUGHHPDLO

Van:'ĞŵĞĞŶƚĞ>ĂŶŐĞĚŝũŬфŶŽƌĞƉůǇΛŐĞŵĞĞŶƚĞůĂŶŐĞĚŝũŬ͘Ŷůх
Verzonden:ǌĂƚĞƌĚĂŐϳĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϵϭϰ͗ϰϭ
Onderwerp:ŝĞŶƐǁŝũǌĞŚĞƌŝŶĚĞůŝŶŐƐŽŶƚǁĞƌƉ>Ͳ,,t

=LHQVZLM]HLQGLHQHQKHULQGHOLQJVRQWZHUS/DQJHGLMN
+HHUKXJRZDDUG
'LHQWXHHQ]LHQVZLM]HLQQDPHQVHHQYHUHQLJLQJVWLFKWLQJ"
'DQPRHWH[SOLFLHWLQGH]LHQVZLM]HZRUGHQYHUPHOGGDWXDOVLQGLHQHUVSUHHNWQDPHQVGH
YHUHQLJLQJVWLFKWLQJ
'HLQGLHQHUPRHWYROJHQVGHVWDWXWHQJHUHFKWLJG]LMQGHYHUHQLJLQJVWLFKWLQJWH
YHUWHJHQZRRUGLJHQ
'LHQWXHHQ]LHQVZLM]HLQQDPHQVHHQDQGHU"
'DQPRHWXGHVFKULIWHOLMNHPDFKWLJLQJYDQGHJHQHQDPHQVZLHXGH]LHQVZLM]HLQGLHQW
PHH]HQGHQ
'LHQWXHHQ]LHQVZLM]HLQQDPHQVHHQJURHS"
'DQPRHWH[SOLFLHWLQGH]LHQVZLM]HZRUGHQYHUPHOGGDWXDOVLQGLHQHUVSUHHNWQDPHQVGH
JURHS
'HOHGHQYDQGHJURHSPRHWHQXDOVLQGLHQHUPDFKWLJHQQDPHQVKHQGH]LHQVZLM]HLQWH
GLHQHQ
'HVFKULIWHOLMNHPDFKWLJLQJHQHHQOLMVWYDQQDPHQHQDGUHVVHQPRHWXPHH]HQGHQ
,NZLOHHQ]LHQVZLM]HLQGLHQHQQDPHQV
PLM]HOI
9RRUQDDPLQGLHQHU
$FKWHUQDDPLQGLHQHU
(PDLODGUHVLQGLHQHUO
3RVWFRGH
+XLVQXPPHU
6WUDDWQDDP
3ODDWV
6LQW3DQFUDV
*HHIKLHURQGHUDDQZDDURPXKHWZHORIQLHWHHQVEHQWPHWKHWKHULQGHOLQJVRQWZHUS
8NXQWLQKHWLQYXOYHOGPD[LPDDOUHJHOVNZLMW
,VXZ]LHQVZLM]HODQJHU"'DQNXQWXRQGHUDDQGHSDJLQDHHQELMODJHWRHYRHJHQ
8Z]LHQVZLM]H
,NEHQYRRUVWDQGHUYDQGHDOJHKHOHIXVLHWXVVHQ+HHUKXJRZDDUGHQ/DQJHGLMN

'LWLVHHQDXWRPDWLVFKYHUVWXXUGHHPDLO

Z͗ŝĞŶƐǁŝũǌĞŚĞƌŝŶĚĞůŝŶŐƐŽŶƚǁĞƌƉ>ĂŶŐĞĚŝũŬĞŶ,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚĚĞĞůϭ
ǁŽϭϭͲϭϮͲϮϬϭϵϮϮ͗ϰϮ

ĂŶ

,ĂůůŽ
:Ă͕ĚĞǌĞƐƚƵŬŬĞŶǌŝũŶĚĞĨŝŶŝƚŝĞĨ͘
/ŬǀĞƌŐĞůŝũŬĚĞǌĞŶƵŵĞƚĚĞǌŝĞŶƐǁŝũǌĞǀĂŶĞŽƌƉƐƌĂĂĚ͘
tĂƚŵŝũŶŽŐŽƉǀĂůƚŝƐŚĞƚĞŶŽƌŵĞƚĞƌƵŐǀĂůŝŶŚĞƚĂĂŶƚĂůůĞĚĞŶďŝũĞŽƌƉƐƌĂĂĚ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐ͘
/ŶĚĞǀŝƐŝĞ;ďŝũůĂŐĞϮǀĂŶĞŽƌƉƐƌĂĂĚͿǁŽƌĚƚŐĞƐƉƌŽŬĞŶŽǀĞƌϴϬϬůĞĚĞŶŝŶĂƵŐƵƐƚƵƐϮϬϭϴ͘
/ŶĚĞũĂĂƌǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐǀĂŶĞŽƌƉƐƌĂĂĚ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐǀĂŶŵĞŝϮϬϭϵǁŽƌĚƚŐĞƐƉƌŽŬĞŶŽǀĞƌϯϱϬ͘DĠĠƌ
ĚĂŶĞĞŶŚĂůǀĞƌŝŶŐǀĂŶŚĞƚĂĂŶƚĂůůĞĚĞŶ͕ĚƵƐĞŽƌƉƐƌĂĂĚůĞĞĨƚďůŝũŬďĂĂƌŶŝĞƚŽŶĚĞƌŝŶǁŽŶĞƌƐǀĂŶ
^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐ͕ǌŽĂůƐŽƉƉĂŐŝŶĂϵŽŵƐĐŚƌĞǀĞŶ͘
ŝƚŝƐĞĞŶĂĂŶǀƵůůŝŶŐŽƉďůĂĚϭϬǀĂŶŵŝũŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͕ĚĞƌĚĞĂůŝŶĞĂ͘
ĂƚǌŽƵŝŬŶŽŐǁŝůůĞŶƚŽĞǀŽĞŐĞŶŝŶŵŝũŶǌŝĞŶƐǁŝũǌĞ͘
'ƌŽĞƚ͕
Van:
Verzonden:ǁŽĞŶƐĚĂŐϭϭĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϵϮϭ͗ϮϬ
Aan:
Onderwerp:Z͗ŝĞŶƐǁŝũǌĞŚĞƌŝŶĚĞůŝŶŐƐŽŶƚǁĞƌƉ>ĂŶŐĞĚŝũŬĞŶ,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚĚĞĞůϭ

'DQNMH
.DQLNGH]HVWXNNHQDOVGHGHILQLWLHYHYHUVLHVEHVFKRXZHQ"
*URHW

Van:
Verzonden:ǁŽĞŶƐĚĂŐϭϭĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϵϭϵ͗ϯϮ
Onderwerp:&t͗ŝĞŶƐǁŝũǌĞŚĞƌŝŶĚĞůŝŶŐƐŽŶƚǁĞƌƉ>ĂŶŐĞĚŝũŬĞŶ,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚĚĞĞůϭ
ĞƐƚĞ
/ŬŚĞďǀĂŶĚĂĂŐŵŝũŶƌĂƉƉŽƌƚĂŐĞĞǀĞŶŐĞƉƌŝŶƚ͘
/ŬǌŝĞŝŶŵŝũŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐƌĂƉƉŽƌƚŚŽŽĨĚƐƚƵŬϵĞŶϭϬŶŝĞƚŽƉĚĞũƵŝƐƚĞƉĂŐŝŶĂƐƚĂƌƚĞŶ͘/ŬŚĞďƚĞŬƐƚ
ǀĞƌƐĐŚŽǀĞŶďŝũŚĞƌƐƚĞů͕ǁĂĂƌĚŽŽƌϵĞŶϭϬŶĂĂƌǀŽƌĞŶǌŝũŶŐĞƐƉƌŽŶŐĞŶ͘
ĂƚŚĞďŝŬŶƵŚĞƌƐƚĞůĚ͘;ĞƌǌĂƚŚĞůĂĂƐƚŝũĚƐĚƌƵŬĂĐŚƚĞƌ͕ĞŶũĂĚĂŶŐĂũĞĨŽƵƚĞŶŵĂŬĞŶ͘Ϳ
,ĞƚtKZďĞƐƚĂŶĚůĂĂƚŝŬĞǀĞŶĂĐŚƚĞƌǁĞŐĞ͘ĂƚŬƵŶũĞĞǀĞŶƚƵĞĞůǌĞůĨŚĞƌƐƚĞůůĞŶ͘
ŝũŐĂĂŶĚŶŽŐŵĂĂůƐĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĞŶ͘

DĞƚǀƌŝĞŶĚĞůŝũŬĞŐƌŽĞƚ͕

Van:
Verzonden:ǌĂƚĞƌĚĂŐϳĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϵϭϰ͗ϭϰ
Aan:ŝŶĨŽΛŐĞŵĞĞŶƚĞůĂŶŐĞĚŝũŬ͘Ŷů
Onderwerp:ŝĞŶƐǁŝũǌĞŚĞƌŝŶĚĞůŝŶŐƐŽŶƚǁĞƌƉ>ĂŶŐĞĚŝũŬĞŶ,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚĚĞĞůϭ
'ĞĂĐŚƚŽůůĞŐĞǀĂŶƵƌŐĞƌŵĞĞƐƚĞƌĞŶtĞƚŚŽƵĚĞƌƐ͕
ŝũŐĂĂŶĚǌĞŶĚŝŬƵŵŝũŶǌŝĞŶƐǁŝũǌĞŽǀĞƌŚĞƚŚĞƌŝŶĚĞůŝŶŐƐŽŶƚǁĞƌƉ>ĂŶŐĞĚŝũŬ,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚŝŶĚĞ
ďŝũůĂŐĞ͘
ĂĂƌďŝũŝƐƚŽĞŐĞǀŽĞŐĚĚĞƐƚĂƚƵƚĞŶǀĂŶĚĞŽƌƉƐƌĂĂĚ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐ͕ǁĂĂƌŝŬŶĂĂƌǀĞƌǁŝũƐŝŶŵŝũŶ
ǌŝĞŶƐǁŝũǌĞ͘
KŽŬŝƐƚŽĞŐĞǀŽĞŐĚŵŝũŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐƌĂƉƉŽƌƚŵĞƚďŝũůĂŐĞ͘;;ŝũůĂŐĞͿKŶĚĞƌǌŽĞŬďĞƚƌŽƵǁďĂĂƌŚĞŝĚ
ĞŶƋƵĞƚĞĞŶƉĞƚŝƚŝĞ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐϮϬϭϵďƌŽŶƐďĞƐƚĂŶĚϭͿ
/ŶĚĞǌŝĞŶƐǁŝũǌĞǁŽƌĚƚŚŝĞƌŽŽŬŶĂĂƌǀĞƌǁĞǌĞŶ͕ĂůƐŵĞĚĞĚĞŵĂĐŚƚŝŐŝŶŐƚŽƚĚĞůĞŶ͘
/ŬŐĂĞƌǀĂŶƵŝƚ͕ĚĂƚŚĞƚƌĂƉƉŽƌƚ͞ǀŽůůĞĚŝŐ͟ǁŽƌĚƚŐĞĚĞĞůĚŵĞƚĚĞΘtĞŶƌĂĂĚƐĨƌĂĐƚŝĞƐ͘
ŽŶĞĞ͕ůĂĂƚŚĞƚŵŝũǁĞƚĞŶ͘
ƌǀŽůŐƚĞĞŶƚǁĞĞĚĞŵĂŝů͕ǁĂĂƌŝŶŚĞƚƌĂƉƉŽƌƚŝŶtKZďĞƐƚĂŶĚǁŽƌĚƚŐĞǌŽŶĚĞŶ͕ǁĂĂƌŝŶĚĞďŝũůĂŐĞŶ
ŝŶŚĞƚďĞƐƚĂŶĚŽƉƌŽĞƉďĂĂƌǌŝũŶ͘
,ĞƚďĞƐƚĂŶĚŝƐďĞǀĞŝůŝŐĚŵĞƚĞĞŶƉĂƐƐǁŽƌĚĞŶŝƐǀŽŽƌƵǁŝŶƚĞƌŶŐĞďƌƵŝŬ͘
'ƌĂĂŐďĞǀĞƐƚŝŐŝŶŐǀĂŶŽŶƚǀĂŶŐƐƚǀĂŶĚĞŵĂŝů͘
DĞƚǀƌŝĞŶĚĞůŝũŬŐƌŽĞƚ͕

^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐ



6WDWXWHQ±'RUSVUDDG6LQW3DQFUDV

Statuten

  Statuten

Artikel 1 – Naam en zetel
De vereniging draagt de naam: “Vereniging Dorpsraad Sint Pancras”.
Zij is gevestigd te Sint Pancras, gemeente Langedijk.

Artikel 2 – Werkgebied
Het werkgebied van de vereniging omvat het grondgebied van het dorp Sint
Pancras.

Artikel 3 – Doel
1. De vereniging heeft ten doel:
– het streven naar een brede en representatieve vertegenwoordiging van de
inwoners van Sint Pancras.
– het behartigen van de algemene belangen van de inwoners van Sint Pancras.
– het bevorderen van de leefbaarheid in Sint Pancras.
– het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in Sint Pancras.
– het leveren van een bijdrage tot de ontwikkeling van plannen met betrekking
tot de fysieke ruimtelijke sociale en economische omgeving.
– betrokken te worden bij alle zaken die betrekking hebben op of gebeuren in
Sint Pancras, één en ander met in achtneming van politieke en/of religieuze
neutraliteit.

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

KWWSVVLQWSDQFUDVQOVWDWXWHQ





6WDWXWHQ±'RUSVUDDG6LQW3DQFUDV

– het houden van vergaderingen en besprekingen.
– namens de inwoners van Sint Pancras op te treden als gesprek- of
onderhandelingspartner met het gemeentebestuur en andere instellingen.
– het betrekken van de inwoners bij het ontwikkelen en volgen van het uitvoeren
van het
beleid.
– het onderhouden van contacten met verenigingen en instellingen in Sint
Pancras die een algemeen doel nastreven.
– het begeleiden en coördineren bij gemeentelijke besluitvorming van inspraak
en inspraakactiviteiten in aangelegenheden die Sint Pancras betreffen.
– mede zorg te dragen voor optimale communicatie tussen gemeentebestuur en
de inwoners van Sint Pancras.
– het op eigen initiatief en/of op verzoek van de gemeente uitbrengen van
adviezen en ontplooien van activiteiten omtrent zaken Sint Pancras betreffende.
– het deelnemen aan overlegvormen inzake Sint Pancras en haar inwoners.
– financiën te verwerven, die bijdragen tot het bereiken van het doel van de
vereniging.

Artikel 4 – Leden
1. Lid van de vereniging kunnen zijn:
– natuurlijke personen woonachtig in Sint Pancras.
– rechtspersonen actief in het werkgebied van de vereniging.
2. Na aanmelding, toelating en inschrijving in het ledenregister is men lid.

Artikel 5 – Lidmaatschap
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden.
2. Bij niet toelating tot lid kan een algemene ledenvergadering alsnog tot
toelating besluiten.
3. Het bestuur houdt een register bij, waarin tenminste (statutaire) naam en adres
van elk lid is opgenomen.

Artikel 6 – Jaarlijkse geldelijke bijdragen
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de
algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. Zij kunnen daartoe worden
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ingedeeld in groepen, die een verschillende bijdrage betalen.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke
ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
3. Bij huishoudelijk reglement worden regels gesteld aan de besteding van de
gelden.

Artikel 7 – Einde van het lidmaatschap
Het lidmaatschap eindigt:
1. door de dood van het lid respectievelijk voor wat betreft een rechtspersoon,
indien hij ophoudt te bestaan, óf door opzegging door het lid óf door
opzegging door de vereniging, zoals geregeld in het huishoudelijk reglement.

Artikel 8 – Bestuur
1. De algemene ledenvergadering benoemt de voorzitter van de vereniging,
alsmede ten minste twee andere natuurlijke personen, die tezamen het bestuur
van de vereniging vormen.
2. Een bestuurslid van de vereniging moet inwoner van Sint Pancras zijn en
ingeschreven staan in het ledenregister.
3. De benoeming geschiedt maximaal voor de duur van drie jaren volgens een
door het bestuur op te stellen rooster van aftreden en vangt aan op de datum
van besluitvorming door de algemene ledenvergadering.
Een aftredend bestuurslid is maximaal twee keer terstond herbenoembaar. Na een
onafgebroken zittingsduur van negen jaar is een bestuurslid gedurende tenminste
één kalenderjaar niet herkiesbaar.
4. Indien het aantal bestuursleden beneden de drie is gedaald, blijft het bestuur
bevoegd, zoals geregeld in het huishoudelijk reglement. Het is echter verplicht
binnen twee maanden een algemene ledenvergadering te beleggen waarin de
ontstane bestuurssituatie aan de orde komt.
5. Het eerste bestuur wordt benoemd door de oprichters.

Artikel 9 – Bestuursfuncties – besluitvorming van het bestuur
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1. Het bestuur wijst uit zijn midden een vice-voorzitter, een secretaris en een
penningmeester aan. De voorzitter, secretaris en de penningmeester vormen
samen het dagelijks bestuur. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een
vervanger aanwijzen.
2. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden, mits dit geen tweede
dagelijks bestuursfunctie is.
3. De voorzitter draagt zorg voor de algemene leiding van de vereniging en leidt
de bestuursvergaderingen.
De functie van voorzitter is binnen het bestuur met geen andere functie
verenigbaar. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het
oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit
niet beslissend.
4. De secretaris draagt zorg voor verslaglegging van het verhandelde in elke
vergadering en archivering van alle stukken, die betrekking hebben op taak en
functioneren van de vereniging.
5. De penningmeester draagt zorg voor een goed beheer van de financiën.
6. Bij huishoudelijk reglement worden nadere regels gesteld aangaande de
vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur.

Artikel 10 – Bestuurstaak en commissies
1. Het bestuur dan wel de voorzitter of diens plaatsvervanger, tezamen met de
secretaris of diens plaatsvervanger vertegenwoordigt de vereniging in en
buiten rechte.
2. Elk bestuurslid verplicht zich tot een behoorlijke vervulling van de opgedragen
taak. Indien het een aangelegenheid betreft, die tot de werkkring van twee of
meer bestuurders behoort, is ieder van hen voor het geheel verantwoordelijk.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen
van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden
ingesteld en opgeheven. Het bestuur benoemt en ontslaat de leden van die
commissies.
4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering,
bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten.
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5. Het bestuur is bevoegd overeenkomsten aan te gaan, die voor het functioneren
van een goed bestuur noodzakelijk geacht worden, mits deze een jaarlijks door
de algemene ledenvergadering vast te stellen bedrag niet te boven gaan. Voor
overschrijding van het als voren vastgestelde bedrag is de goedkeuring van de
algemene ledenvergadering vereist.
6. Op de jaarvergadering legt het bestuur verantwoording af aan de leden.

Artikel 11 – Einde bestuurslidmaatschap
1. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
2. aan het einde van de benoemingstermijn,
3. bij het beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging,
4. door af te treden als bestuurslid.
5. Indien een bestuurslid niet voldoet aan artikel 10, lid 2, kan de algemene
ledenvergadering besluiten tot schorsing of ontslag van het bestuurslid. Een
schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot
ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

Artikel 12 – Jaarverslag – rekening en verantwoording
1. Het jaarverslag over de gang van zaken in de vereniging en het gevoerde
beleid wordt opgesteld onder leiding van de secretaris.
2. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
3. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige
aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en
verplichtingen kunnen worden vastgesteld.
4. Het bestuur brengt op de jaarvergadering verslag uit over de gang van zaken in
de vereniging en het gevoerde beleid en presenteert de balans en de staat van
baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene
ledenvergadering.
5. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een
kascommissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken
van het dagelijks bestuur. Deze commissie is belast met het onderzoek van de
boekhouding, de balans en de staat van baten en lasten met toelichting en
brengt aan de algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.
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6. Er wordt geen kascommissie ingesteld, indien omtrent de getrouwheid van de
stukken aan de algemene ledenvergadering een verklaring wordt overgelegd,
afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 393, lid 1, van Boek 2
Burgerlijk Wetboek.
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 3 en 4, tenminste
tien jaren lang te
bewaren.

Artikel 13 – Algemene ledenvergaderingen
1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden
toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Algemene ledenvergaderingen zijn openbaar en vrij toegankelijk en worden zo
vaak gehouden als het bestuur dit nodig acht.
3. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een algemene
ledenvergadering -de jaarvergadering- gehouden. In deze jaarvergadering
komen onder meer aan de orde:
4. het jaarverslag,
5. de balans en de staat van baten en lasten met toelichting,
6. het verslag van de kascommissie,
7. de benoeming van de kascommissie voor het volgende boekjaar,
8. de voorziening in eventuele vacatures,
9. voorstellen, zoals aangekondigd bij de oproeping voor de jaarvergadering.
10. De notulen van de algemene ledenvergaderingen worden openbaar gemaakt
en ter kennis van de leden gebracht.

Artikel 14 – Stemrecht en volmacht
1. Ieder lid van de vereniging, dat niet geschorst is, heeft stemrecht.
2. Een stemgerechtigde kan slechts namens één (1) andere stemgerechtigde per
volmacht
stemmen
3. Een stemgerechtigde kan slechts aan één (1) andere stemgerechtigde
schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem.
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4. Een rechtspersoon, die lid is van de vereniging, kan zijn stemrecht slechts
uitoefenen middels één (1) natuurlijk persoon, die door het rechtspersoon
daartoe schriftelijk is gevolmachtigd.
5. Volmachten dienen, rechtsgeldig ondertekend, voor aanvang van de
vergadering bij het bestuur ingeleverd te worden.

Artikel 15 – Besluitvorming van de algemene ledenvergadering
1. Op de algemene ledenvergaderingen heeft ieder lid het recht het woord te
voeren.
2. Alle besluiten van de algemene ledenvergadering worden genomen met
twee/derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij de
statuten of de wet anders bepalen..
3. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
4. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij het bestuur een schriftelijke
stemming
wenst.
5. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij een stemgerechtigde
hoofdelijke stemming
verlangt.
6. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
7. Een genomen besluit is geldig als de uitnodiging voor de algemene
ledenvergadering op de juiste wijze is gebeurd.

Artikel 16 – Bijeenroeping algemene ledenvergadering
1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.
2. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de leden en/of door aankondiging in
een mede in
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Sint Pancras verschijnend dag- of weekblad, dan wel via huis aan huis
verspreiding. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.
3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld en wordt de
ter inzage legging van de stukken aangegeven.
4. Het bestuur is verplicht, op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig
aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende (1/10 e) gedeelte
der stemmen, tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een
termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen 14
dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die
bijeenroeping
overgaan door oproeping overeenkomstig lid 2 van dit artikel. De verzoekers
kunnen anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en
het opstellen van de notulen.

Artikel 17 – Statutenwijziging
1. De algemene ledenvergadering is bevoegd deze statuten te wijzigen.
2. Een statutenwijziging treedt in werking, nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Artikel 18 – Ontbinding
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene
ledenvergadering.
2. Voor zover de rechter ingevolge wettelijk voorschrift geen andere vereffenaars
heeft benoemd, geschiedt de vereffening van het vermogen van de ontbonden
vereniging door het bestuur. De algemene ledenvergadering is evenwel
bevoegd bij het besluit tot ontbinding één of meer vereffenaars te benoemen.
3. Aan het batig saldo, na vereffening, wordt bij het besluit tot ontbinding een
bestemming gegeven.
4. De boeken en bescheiden van de vereniging moeten worden bewaard
gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene, die
door de algemene ledenvergadering als zodanig is aangewezen.
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Artikel 19 – Huishoudelijk reglement
1. Het bestuur stelt het eerste huishoudelijk reglement vast.
2. Het huishoudelijk reglement kan door de algemene ledenvergadering worden
gewijzigd
3. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet of de statuten.

KWWSVVLQWSDQFUDVQOVWDWXWHQ



9ROJQU
ŝĞŶƐǁŝũǌĞŚĞƌŝŶĚĞůŝŶŐƐŽŶƚǁĞƌƉ>ĂŶŐĞĚŝũŬĞŶ,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚ͘ĂƚƵŵϬϳĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϵ
ĂŶ͗
ŽůůĞŐĞǀĂŶƵƌŐĞƌŵĞĞƐƚĞƌĞŶtĞƚŚŽƵĚĞƌƐǀĂŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞ>ĂŶŐĞĚŝũŬ
sĂŶ͗
^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐ
'Ğď͘ĚĚ͘
dĞů͘
ŵĂŝů͗
/ŬŐĞĞĨŚŝĞƌďŝũĂŬŬŽŽƌĚŽŵŵŝũŶǌŝĞŶƐǁŝũǌĞŵĞƚŵŝũŶŶĂĂŵĞŶĂĚƌĞƐ͕ĞǆĐůƵƐŝĞĨŐĞďŽŽƌƚĞĚĂƚƵŵ͕
ƚĞůĞĨŽŽŶŶƵŵŵĞƌĞŶŵĂŝůĂĚƌĞƐ͕ďĞŬĞŶĚƚĞŵĂŬĞŶďŝũĚĞƌĂĂĚƐůĞĚĞŶ͘
/ŬŚĞďŚĞƚǌŝĞŶƐǁŝũǌĞĚŽĐƵŵĞŶƚĚŽŽƌŐĞůĞǌĞŶ͘/ŬƌŝĐŚƚŵŝũŽŶĚĞƌƐƚĂĂŶĚĚĞĞůƐŽƉĂůŐĞŵĞŶĞǌĂŬĞŶĞŶ
ŐƌŽƚĞŶĚĞĞůƐǁĂƚĞƌůĞĞĨƚŝŶ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐ͘dŽƚƐůŽƚŐĞĞĨŝŬŵŝũŶĐŽŶĐůƵƐŝĞ͘
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WĂŶĐƌĂƐůŝũŬƚŵŝũŶƵŶĞƚŶŝĞƚĚĞƉĂƌƚŝũŽŵĚĂƚŽƉƚĞƉĂŬŬĞŶŐĞǌŝĞŶĚĞǀĞůĞŶĞŐĂƚŝĞǀĞƵŝƚŝŶŐĞŶŝŶĚĞ
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Blad 36 en 37:,ĞƚĚƌĂĂŐǀůĂŬŽŶĚĞƌĚĞďĞǀŽůŬŝŶŐ͘/ŬŚĞďĞĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬŐĞĚĂĂŶŶĂĂƌĚĞŐĞŶŽĞŵĚĞ
ĞŶƋƵġƚĞƐ͕ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶĞŶƉĞƚŝƚŝĞĞŶĞŽƌƉƐƌĂĂĚŝŶ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐ͘ĂĂƌŚĞďŝŬŽŶĚĞƌĂŶĚĞƌĞĚĞ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŝƚĞŝƚǀĂŶĚĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶƵŝƚŐĞǌŽĐŚƚ͘hǀŝŶĚƚĚĞƵŝƚŬŽŵƐƚĞŶĞŶĐŽŶĐůƵƐŝĞŝŶĚĞďŝũůĂŐĞ͗
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KŽŬĞĞŶW&ďĞƐƚĂŶĚǀĂŶŚĞƚƌĂƉƉŽƌƚŝƐƚŽĞŐĞǀŽĞŐĚŝŶƚǁĞĞĚŽĐƵŵĞŶƚĞŶ͘;͞KŶĚĞƌǌŽĞŬ
ďĞƚƌŽƵǁďĂĂƌŚĞŝĚĞŶƋƵġƚĞĞŶƉĞƚŝƚŝĞ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐϮϬϭϵďƌŽŶďĞƐƚĂŶĚϭ͟ĞŶ͞ŝũůĂŐĞKŶĚĞƌǌŽĞŬ
ďĞƚƌŽƵǁďĂĂƌŚĞŝĚĞŶƋƵġƚĞĞŶƉĞƚŝƚŝĞ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐϮϬϭϵďƌŽŶďĞƐƚĂŶĚϭ͘͟Ϳ

/ŬŐĞĞĨďŝũĚĞǌĞǌŝĞŶƐǁŝũǌĞƵŝƚƐůƵŝƚĞŶĚŚĞƚĐŽůůĞŐĞǀĂŶΘtǀĂŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞ>ĂŶŐĞĚŝũŬĞŶĚĞŚƵŝĚŝŐĞ
ŐĞŵĞĞŶƚĞƌĂĂĚƐůĞĚĞŶǀĂŶŐĞŵĞĞŶƚĞ>ĂŶŐĞĚŝũŬƚŽĞƐƚĞŵŵŝŶŐǀŽŽƌŝŶǌĂŐĞŝŶŚĞƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐƌĂƉƉŽƌƚ
ĞŶƵŝƚƐůƵŝƚĞŶĚĚŝƚƚĞĚĞůĞŶŵĞƚĚĞĞŝŐĞŶĨƌĂĐƚŝĞůĞĚĞŶ͘
hŝƚĞƌĂĂƌĚŵĂŐŚĞƚƌĂƉƉŽƌƚŝŶŚĞƚŽƉĞŶďĂĂƌďĞƐƉƌŽŬĞŶǁŽƌĚĞŶŝŶƵǁƌĂĂĚƐͲĞŶĨŽƌƵŵǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐĞŶ͘
,ĞƚĚĞůĞŶǀĂŶŚĞƚƌĂƉƉŽƌƚ͕ŐĞŚĞĞůŽĨŐĞĚĞĞůƚĞůŝũŬĂĂŶĂŶĚĞƌĞƉĞƌƐŽŶĞŶĞŶͬŽĨŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐ͕ŽƉǁĞůŬĞ
ǁŝũǌĞĚĂŶŽŽŬ͕ŝƐǌŽŶĚĞƌŵŝũŶƐĐŚƌŝĨƚĞůŝũŬĞƚŽĞƐƚĞŵŵŝŶŐŶŝĞƚƚŽĞŐĞƐƚĂĂŶ͊
/ŶĚŝĞŶŐĞŵĞĞŶƚĞ,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚŽŽŬǀƌĂĂŐƚŽŵŚĞƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͕ŬƵŶŶĞŶǌŝũŵŝũďĞŶĂĚĞƌĞŶǀŽŽƌ
ƚŽĞƐƚĞŵŵŝŶŐ͘
'ĞŶŽĞŵĚĞƚŽĞƐƚĞŵŵŝŶŐĞŶďĞƉĞƌŬŝŶŐĞŶŐĞĞĨŝŬŽŽŬĂĂŶůĞĚĞŶǀĂŶĚĞWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ^ƚĂƚĞŶ͕ůĞĚĞŶǀĂŶ
ĚĞdǁĞĞĚĞ<ĂŵĞƌĞŶůĞĚĞŶǀĂŶŝŶŶĞŶůĂŶĚƐĞĂŬĞŶƚĞƌďĞŽŽƌĚĞůŝŶŐǀĂŶĚĞǌŝĞŶƐǁŝũǌĞĞŶ
ďĞƐůƵŝƚǀŽƌŵŝŶŐƚŽƚŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞŚĞƌŝŶĚĞůŝŶŐǀĂŶŐĞŵĞĞŶƚĞŶ>ĂŶŐĞĚŝũŬĞŶ,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚ͘
KǀĞƌĚĞƉĞƚŝƚŝĞ͕ĚŝĞĚĞŽƌƉƐƌĂĂĚ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐŚĞĞĨƚŽƉŐĞǌĞƚ͕ŬĂŶŝŬŬŽƌƚǌŝũŶ͘ĞǌĞŝƐŐƌŽƚĞŶĚĞĞůƐ
ŐĞƐƚŽĞůĚŽƉĞŵŽƚŝĞ͕ĚŝĞŝŶĚĞŵĞĚŝĂĨůŝŶŬŝƐĂĂŶŐĞǁĂŬŬĞƌĚ͘KŽŬŽǀĞƌĚĞďĞƚƌŽƵǁďĂĂƌŚĞŝĚŚĞďŝŬŵŝũŶ
ƚǁŝũĨĞůƐĞŶŝŬŐĂŽƉĚŝƚŵŽŵĞŶƚŶŝĞƚŵĞĞŝŶĚĞƵŝƚŬŽŵƐƚĞŶ͘ŝĞŵŝũŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͘,ĞƚŝƐǁĞůĞĞŶƐŝŐŶĂĂů
ĚĂƚĚĞŶŝĞƵǁĞĨƵƐŝĞŐĞŵĞĞŶƚĞĚĞŝŶǁŽŶĞƌƐŵĞĞƌŵŽĞƚďĞƚƌĞŬŬĞŶďŝũŚƵŶĚŽƌƉ͘
ĞŽƌƉƐƌĂĂĚ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐŚĞĞĨƚŝŶǌŝũŶǌŝĞŶƐǁŝũǌĞĚĞŵĞŶŝŶŐǀĂŶŝŶǁŽŶĞƌƐǀĂŶ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐ
ƚŽĞŐĞǀŽĞŐĚŵŝĚĚĞůƐĞĞŶƉĞƚŝƚŝĞ͘;ĞŶͬŽĨƐĞƉĂƌĂĂƚĂĂŶŐĞďŽĚĞŶͿ
,ĞƚŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞŶǀĂŶĞĞŶƉĞƚŝƚŝĞĚŽŽƌĞŽƌƉƐƌĂĂĚ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐŝƐŐĞĞŶďĞƐƚƵƵƌƐƚĂĂŬǌŽĂůƐ
ŽŵƐĐŚƌĞǀĞŶŝŶĚĞƐƚĂƚƵƚĞŶǀĂŶĞŽƌƉƐƌĂĂĚŽŶĚĞƌĂƌƚŝŬĞůϭϬ͘;ǌŝĞďŝũůĂŐĞͿ
/ŶĚĂƚŐĞǀĂůŝƐĂƌƚŝŬĞůϭϯƐƵďϭǀĂŶƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐ͘ĂƚǁŝůǌĞŐŐĞŶ͕ĚĞĂůŐĞŵĞŶĞůĞĚĞŶǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐŵŽĞƚ
ŐĞƌĂĂĚƉůĞĞŐĚǁŽƌĚĞŶŽǀĞƌĚĞƉĞƚŝƚŝĞŝŶĞĞŶ;ďŝũǌŽŶĚĞƌĞͿůĞĚĞŶǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐ͘ĂĂƌŽǀĞƌďĞŚŽƌĞŶ;ĂůůĞͿ
ůĞĚĞŶƚĞƐƚĞŵŵĞŶĐŽŶĨŽƌŵĂƌƚŝŬĞůϭϱ͘
ƌƚŝŬĞůϭϯ͘ϵŐĞĞĨƚĂĂŶĚĂƚǀŽŽƌƐƚĞůůĞŶ͕ǁĂĂƌƐƚĞŵŵŝŶŐǀŽŽƌŶŽĚŝŐŝƐ͕ĂĂŶŐĞŬŽŶĚŝŐĚǁŽƌĚĞŶďŝũĚĞ
ŽƉƌŽĞƉŝŶŐǀŽŽƌĚĞũĂĂƌǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐ͘ĂƚŝƐŶŝĞƚŐĞďĞƵƌĚǀŽůŐĞŶƐĚĞĂŐĞŶĚĂ͘
Dan treedt artikel 15.7 in werking. 
Een genomen besluit is geldig als de uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering op de juiste
wijze is gebeurd. 
Nu van het laatste geen sprake is, is het besluit over het opzetten van de petitie van rechtswege
nietig. 
Ten gevolge van deze conclusie is ook de uitslag van de petitie van rechtswege nietig en kan niet in
uw besluitvorming worden meegenomen. 
Ik verzoek u dit in uw zienswijze op te nemen. 
Ik verzoek u de klacht bij de Autoriteit persoonsgegevens over schending van de AVG door De
Dorpsraad Sint Pancras, twijfels over de leeftijden van stemmers (zie onderzoek) bij de petitie,
georganiseerd door De Dorpsraad Sint Pancras, op te nemen in de zienswijze. Ik verwijs naar mijn
onderzoek. De uitkomst van de klacht wordt naderhand mede gedeeld. 
/ŶĚĞǌĞĨƵƐŝĞĚŝĞŶĞŶĚĞďĞůĂŶŐĞŶǀĂŶĂůůĞďĞǁŽŶĞƌƐĞŶďĞĚƌŝũǀĞŶŝŶĚĞŶŝĞƵǁĞŐĞŵĞĞŶƚĞƚĞǁŽƌĚĞŶ
ŵĞĞŐĞǁŽŐĞŶ͘DĂĂƌŽŽŬĚĞďĞůĂŶŐĞŶǀĂŶĚĞŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐǀĂŶďĞŝĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞŶ͘/ŬŬĂŶĚĂĂƌŝŶ
ŵĞĞŐĂĂŶ͘
DĂĂƌŚĞƚŚĞƌŝŶĚĞůŝŶŐƐƉƌŽĐĞƐŽƉŶŝĞƵǁƵŝƚǀŽĞƌĞŶďĞŶŝŬŐĞĞŶǀŽŽƌƐƚĂŶĚĞƌǀĂŶ͘ĞĨŝŶĂŶĐŝģůĞ
ĚƌĂĂŐŬƌĂĐŚƚǀĂŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞ>ĂŶŐĞĚŝũŬŝƐŶŝĞƚƐƚĞƌŬ͕ĚĂƚĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚŝĞƐ͕ůĞĞƐǀĞƌůŝĞƐ͕ŬĂŶŚĞďďĞŶ
ǀŽŽƌĨŝŶĂŶĐŝĞƌŝŶŐǀĂŶƐŽĐŝĂůĞǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶŝŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞ>ĂŶŐĞĚŝũŬ͘sŽŽƌ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐĚĞŶŬŝŬĂĂŶ
ŚĞƚǀŽŽƌƚďĞƐƚĂĂŶǀĂŶŚĞƚǌǁĞŵďĂĚĞŶŶŝĞƵǁďŽƵǁǀŽŽƌǀŽĞƚďĂůǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐsƌŽŶĞ͘

ŶŝŬďĞŶŶŝĞƚĚĞĞŶŝŐĞ͕ĚŝĞĚĂƚĚĞŶŬƚ͘
ĨƐĐŚĞŝĚŝŶŐǀĂŶ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐŶĂĂƌůŬŵĂĂƌŝŶŚĞƚĨƵƐŝĞƉƌŽĐĞƐŬĂŶŶŝĞƚǀĂŶǁĞŐĞĚĞǁĞƚƌŚŝ͘
/ŬŚĞďŐĞďƌƵŝŬŐĞŵĂĂŬƚǀĂŶŵŝũŶƐƉƌĞĞŬƌĞĐŚƚŝŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞůŬŵĂĂƌďŝũĞĞŶĐŽŵŵŝƐƐŝĞǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐ
͞ĞƐƚƵƵƌĞŶŵŝĚĚĞůĞŶ͟ŽƉϭϵŶŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϵ͘hǀƌĂĂŐƚŽŽŬŽŵĞĞŶǌŝĞŶƐǁŝũǌĞǀĂŶůŬŵĂĂƌ͘;ŵŝũŶ
ƚĞŬƐƚǌŝĞďŝũůĂŐĞŝŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐƌĂƉƉŽƌƚŽŶĚĞƌŚŽŽĨĚƐƚƵŬϵ͗ůŬŵĂĂƌƐƉƌĞĞŬƌĞĐŚƚϭϵϭϭϮϬϭϵͿ/ŬŬĂŶŶŝĞƚ
ǀŽŽƌƐƚĞůůĞŶĚĂƚůŬŵĂĂƌĂůůĞĞŶĚĞǁĞŶƐǀĂŶĚĞďĞǁŽŶĞƌƐĂůƐƌĞĚĞŶŽƉŐĞĞĨƚďŝũĞĞŶĞǀĞŶƚƵĞůĞ
ŐƌĞŶƐĐŽƌƌĞĐƚŝĞ͘tŽŶŝŶŐďŽƵǁŚĞĞĨƚŚŽŐĞƉƌŝŽƌŝƚĞŝƚŝŶůŬŵĂĂƌĞŶůĂĂƚ͞ďƵƵƌĚŽƌƉ͟^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐŶƵŶŽŐ
ŐĞŶŽĞŐďŽƵǁŐƌŽŶĚŚĞďďĞŶ͘sĞƌƐƚĞĚĞůŝũŬŝŶŐǀĂŶ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐůŝŐƚŽƉĚĞůŽĞƌ͕ƚĞƌǁŝũůĚĞŝŶǁŽŶĞƌƐǀĂŶ
^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐŐƌĂĂŐŚĞƚĚŽƌƉƐĞŬĂƌĂŬƚĞƌǁŝůůĞŶďĞŚŽƵĚĞŶ͘ŝĞŽŽŬĚĞŽƉŵĞƌŬŝŶŐĞŶŝŶĚĞĞŶƋƵġƚĞǀĂŶ
/ΘKZĞƐĞĂƌĐŚŚŝĞƌŽǀĞƌĚŽŽƌĚĞďĞǁŽŶĞƌƐ͘
KŽŬŚĞƚĨŝŶĂŶĐŝģůĞǀŽŽƌĚĞĞů;ΦϮ͘ϭŵůŶͿŝƐŵŽŽŝŵĞĞŐĞŶŽŵĞŶǀŽŽƌůŬŵĂĂƌĞŶǁŽƌĚƚǌĞŬĞƌŶŝĞƚ
ĂůůĞŵĂĂůĂĂŶ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐďĞƐƚĞĞĚ͘ĞƌĞĂĐƚŝĞƐǀĂŶůŬŵĂĂƌƐĞƌĂĂĚƐůĞĚĞŶŽƉŵŝũŶƐƉƌĞĞŬƚĞŬƐƚŚĂĚŝŬ
ǀĞƌǁĂĐŚƚ͘,ĞƚǁĂƌĞŶƐƵŐŐĞƐƚŝĞǀĞǀƌĂŐĞŶǀŽůŐĞŶƐss͘DĂĂƌĂŶƚǁŽŽƌĚŽƉŵŝũŶǀƌĂŐĞŶŚĞďŝŬŶŝĞƚ
ŐĞŬƌĞŐĞŶ͘/ŬǀƌĂĂŐĚĞĂŶƚǁŽŽƌĚĞŶŶŽŐŵĂĂůƐ͕ŵĂĂƌĚĞƵŝƚƐůĂŐŬĂŶŝŬŶŝĞƚŵĞĞƌŝŶĚĞǌĞǌŝĞŶƐǁŝũǌĞĞŶ
ŵŝũŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬŽƉŶĞŵĞŶ͘
'ĞĞŶ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐƐĞƌǁĞĞƚǁĂƚůŬŵĂĂƌǀŽŽƌ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐƚĞďŝĞĚĞŶŚĞĞĨƚ͘ůŬŵĂĂƌƌĞƉƚĚĂĂƌŶŝĞƚ
ŽǀĞƌĞŶĚĞŽƌƉƐƌĂĂĚĞǀĞŶŵŝŶ͘,ĞƚŐĂĂƚĂůůĞĞŶŵĂĂƌŽǀĞƌĂĂŶƐůƵŝƚĞŶďŝũůŬŵĂĂƌ͕ǁĂĂƌďŝũĞŵŽƚŝĞƐĞŶ
ƐƚĞŵŵŝŶŐŵĂŬĞƌŝũĚĞŽǀĞƌŚĂŶĚŚĞďďĞŶ͘
Ik heb geen publicatie kunnen vinden over de voordelen van Alkmaar voor Sint Pancras en zijn
bewoners.Kunt u dit aanvullen in uw zienswijze als toevoeging op de enquête van I&O Research
en petitie van de Dorpsraad Sint Pancras. 
Bijlage 5 Onderzoeksrapport I&O Research:ƌǌŝũŶϰϲϳϯĞŶƋƵġƚĞƐĚĞĚĞƵƌƵŝƚŐĞŐĂĂŶ͘ϮϭϴϰŵĞŶƐĞŶ
ŝŶ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐŚĞďďĞŶŐĞƌĞĂŐĞĞƌĚ͘DŝŶĚĞƌĚĂŶĚĞŚĞůĨƚ͘ůŝũŬďĂĂƌŚĞďďĞŶĚĞƉĞƌƐŽŶĞŶ͕ĚŝĞŶŝĞƚ
ŚĞďďĞŶŐĞƌĞĂŐĞĞƌĚ͕ŐĞĞŶďĞůĂŶŐĚĞĞŶƋƵġƚĞŝŶƚĞǀƵůůĞŶ͘tĂŶƚĞƌŝƐǌĞůĨƐĞĞŶŚĞƌŝŶŶĞƌŝŶŐǀĞƌǌŽŶĚĞŶ
ŽŵĚŝĞĞŶƋƵġƚĞǀŽŽƌĂůŝŶƚĞǀƵůůĞŶ͘ϭϯϱϬŵĞŶƐĞŶǀŝŶĚĞŶĚĞĨƵƐŝĞŵĞƚ,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚŶŝĞƚ
ĂĐĐĞƉƚĂďĞů͘DŽĞƚũĞŶƵƵŝƚŐĂĂŶǀĂŶƐƚĂƚŝƐƚŝƐĐŚϲϮйŽǀĞƌĚĞŐĞģŶƋƵġƚĞĞƌĚĞŶĞŶŝƐĚĂƚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝĞĨ͍
EĞĞŶ͊/ŬŵŝƐŝŶĚĞĞŶƋƵġƚĞŚĞƚĂĂŶƚĂů͞ŐĞĞŶƌĞĂĐƚŝĞ͘͟ŝũǌƵŝǀĞƌĞďĞŶĂĚĞƌŝŶŐŝƐŚĞƚĂĂŶƚĂů͞ŶŝĞƚ
ĂĐĐĞƉƚĂďĞů͟ƐůĞĐŚƚƐϮϵй͘;сϭϯϱϬŽƉϰϲϳϯͿIk zou dit percentage graag in de zienswijze opgenomen
willen zien en benadrukken van slechts 1350 vóór stemmers. ,ĞƚǀĂůƚŵŝũŽŽŬŽƉĚĂƚŚĞƚĂĂŶƚĂů
ƐƚĞŵŵĞƌƐǀĂŶϱϱͲϲϵũĂĂƌ;ƌĞƐƉŽŶƐϱϳйͿĞŶϳϬũĂĂƌŽĨŽƵĚĞƌ;ƌĞƐƉŽŶƐϱϵйͿŚŽŽŐŝƐ͘ĂƚǁĂƌĞŶŽŽŬĚĞ
ŵĞŶƐĞŶ͕ĚŝĞƚŝũĚĞŶƐĚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞďŝũĞĞŶŬŽŵƐƚŝŶŽƌƉƐŚƵŝƐĞ'ĞŝƐƚĨĞůǀĂŶůĞĞƌŐŝŶŐĞŶƚĞŐĞŶĚĞ
ǁĞƚŚŽƵĚĞƌƐĞŶďƵƌŐĞƌŵĞĞƐƚĞƌĞŶĚĞǀŽŽƌŬĞƵƌǀŽŽƌůŬŵĂĂƌůƵŝĚĞŶĚƵŝĚĞůŝũŬǁĞĞƌŐĂǀĞŶ͘ůŚŽĞǁĞů
ŚĞƚŶŝĞƚďůŝũŬƚƵŝƚĚĞƵŝƚŬŽŵƐƚĞŶ͕ŵĂŐĚĞĐŽŶĐůƵƐŝĞǁŽƌĚĞŶŐĞƚƌŽŬŬĞŶĚĂƚĚĞǌĞůĞĞĨƚŝũĚƐĐĂƚĞŐŽƌŝĞģŶŝŶ
ŐƌŽƚĞŐĞƚĂůĞŶŽƉ͞ŶŝĞƚĂĐĐĞƉƚĂďĞů͟ŚĞďďĞŶŐĞƐƚĞŵĚ͘ĞũĞƵŐĚŚĞĞĨƚĚĞƚŽĞŬŽŵƐƚ͊ĂƚǁŽƌĚƚ
ǀĞƌŐĞƚĞŶ͘
ĞƌĞĚĞŶĞŶǀĂŶĨƵƐŝĞĂĐĐĞƉƚĂďĞůǌŝũŶ͗
ϭ͗,ĂŶĚŚĂǀŝŶŐŽƌƉƐĞŬĂƌĂŬƚĞƌ͘sŝŶĚŝŬŽŽŬ͘
Ϯ͗,ĞƚŵŽĞƚĨŝŶĂŶĐŝĞĞůǀŽŽƌĚĞĞůŽƉůĞǀĞƌĞŶ͘sŝŶĚŝŬƵŝƚĞŝŶĚĞůŝũŬŽŽŬĂůƐďĞǁŽŶĞƌ͘
ϯ͗^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐŝƐǀĂŶŽƵĚƐŚĞƌŐĞƌŝĐŚƚŽƉůŬŵĂĂƌ͘^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐŵŽĞƚĚĂĂƌŽŵďŝũůŬŵĂĂƌŚŽƌĞŶ͘ŝƚ
ƐŶĂƉŝŬŶŝĞƚ͘tĂĂƌŽŵďĞŶŽĞŵĚŽŶĚĞƌ͞ĨƵƐŝĞĂĐĐĞƉƚĂďĞů͍͟ƵƌŐĞƌůŝũŬĞŽŶŐĞŚŽŽƌǌĂĂŵŚĞŝĚ͍,ĞƚůŝũŬƚĞƌ
ǁĞůŽƉ͘
KŽŬĚĞƌĞĚĞŶĞŶǀĂŶ͞ŶŝĞƚĂĐĐĞƉƚĂďĞů͟ŬƵŶũĞŝĞƚƐŽǀĞƌǌĞŐŐĞŶǌŽŶĚĞƌĂĨďƌĞƵŬǀĂŶĚĞŵĞŶŝŶŐǀĂŶĚĞ
ƉĞƌƐŽŽŶ͗

ϭ͗^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐŝƐĞĞŶĚŽƌƉ͘ĞŝĚĞŶƚŝƚĞŝƚƉĂƐƚŵĞĞƌďŝũůŬŵĂĂƌ͕ǁŽƌĚƚŐĞƐƚĞůĚ͘EĂĂƌŵŝũŶŵĞŶŝŶŐŝƐ
ůŬŵĂĂƌĞĞŶƐƚĞĚĞůŝũŬŐĞďŝĞĚ͘ĂƚƌŝũŵƚŶŝĞƚŵĞƚĞůŬĂĂƌ͘
Ϯ͗'ĞĞŶŐŽĞĚĞǀŽŽƌůŝĐŚƚŝŶŐǀĂŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞ>ĂŶŐĞĚŝũŬ͘:ƵŝƐƚŽĨŶŝĞƚũƵŝƐƚůĂĂƚŝŬŝŶŚĞƚŵŝĚĚĞŶ͕ŵĂĂƌ
ǌŽǁŽƌĚƚǁĞůĂůŐĞŵĞĞŶŽǀĞƌƉŽůŝƚŝĞŬŐĞĚĂĐŚƚ͘KŵǀŽŽƌĚĞǌĞƌĞĚĞŶŶĂĂƌůŬŵĂĂƌƚĞǁŝůůĞŶ͕ŐĂĂƚŵŝũ
ƚĞǀĞƌ͘
ϯ͗ƌŝƐŐĞĞŶĚĞŵŽĐƌĂƚŝƐĐŚĞďĞƐůƵŝƚǀŽƌŵŝŶŐ͘ĂƚŝƐŽŶŐĞƚǁŝũĨĞůĚĞĞŶƵŝƚƐƉƌĂĂŬǀĂŶ;ůĞĚĞŶǀĂŶĚĞͿĚĞ
ŽƌƉƐƌĂĂĚ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐ͘ůƐũĞũĞǌŝŶŶŝĞƚŬƌŝũŐƚ͕ŝƐĚĂƚĚĂŶ͞ŐĞĞŶĚĞŵŽĐƌĂƚŝƐĐŚĞďĞƐůƵŝƚǀŽƌŵŝŶŐ͍͟Ăƚ
ůŝũŬƚŵŝũŶŝĞƚ͕ŽŶŐĞĂĐŚƚŽĨũĞŶƵĞĞŶƐŽĨŽŶĞĞŶƐďĞŶƚ͘
ϰ͗'ĞŽŐƌĂĨŝƐĐŚƉĂƐƚ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐŵĞĞƌďŝũůŬŵĂĂƌ͘ĞǌĞŬƌĞĞƚŚĞďŝŬŵĞĞƌŐĞŚŽŽƌĚ͘/ŬŚĞďĚĂĂƌŐĞĞŶ
ŐĞǀŽĞůďŝũ͘'ƌĂĨƚĞŶĞZŝũƉďŝũůŬŵĂĂƌŝƐŽŽŬŐĞŽŐƌĂĨŝƐĐŚŐĞǌŝĞŶŶŝĞƚƚĞďĞŐƌŝũƉĞŶ͘
ĞŽƌƉƐƌĂĂĚ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐǁŝůĚĞŐƌĂĂŐŽŽŬĚĞŬĞƵǌĞ͞ĨƵƐŝĞůŬŵĂĂƌ͟ŽƉŐĞŶŽŵĞŶŚĞďďĞŶďŝũ/ΘK
ZĞƐĞĂƌĐŚ͘/ŶĚĞĞŶƋƵġƚĞǁĂƐƌƵŝŵƚĞŐĞŶŽĞŐŽŵũĞŵĞŶŝŶŐƚĞŐĞǀĞŶ͘ĞǌŝĞŶƐǁŝũǌĞǀĂŶĚĞŽƌƉƐƌĂĂĚ
ĚĞĞůŝŬŶŝĞƚ͘
ϲϮйƵŝƚƐůĂŐǀŽŽƌ͞ŶŝĞƚĂĐĐĞƉƚĂďĞů͟ďĞŶŝŬŚĞƚŶŝĞƚŵĞĞĞĞŶƐ͕ǌŽĂůƐĞĞƌĚĞƌŐĞŵĞŵŽƌĞĞƌĚ͘ƌǁŽƌĚƚŶƵ
ŐĞƌŽĞƉĞŶĚĂƚĞĞŶƌƵŝŵĞŵĞĞƌĚĞƌŚĞŝĚǀŽŽƌůŬŵĂĂƌŝƐ͘hŝƚĚĞǌĞĐŝũĨĞƌƐďůŝũŬƚĚĂƚŐĞĞŶƐǌŝŶƐĞŶŐĂĂƚŶƵ
ĞĞŶĞŝŐĞŶůĞǀĞŶůĞŝĚĞŶ͘ƌǌŝũŶĞĐŚƚĞƌŐĞĞŶŬĂĚĞƌƐŐĞƐƚĞůĚďŝũĚĞǌĞĞŶƋƵġƚĞ͘
/ŬŚĞďĚĞƌĂĂĚǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐǀĂŶϮϴŶŽǀĞŵďĞƌŝŶůŬŵĂĂƌďŝũŐĞǁŽŽŶĚ͕ǁĂĂƌďŝũŝƐďĞƐůŽƚĞŶĞĞŶ
ǌŝĞŶƐǁŝũǌĞƵŝƚďƌĞŶŐĞŶ͕ǁĂĂƌŝŶŽƉŐĞŶŽŵĞŶĞĞŶŐƌĞŶƐĐŽƌƌĞĐƚŝĞǀŽŽƌ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐĞŶ<ŽĞĚŝũŬ͘Ğ
ƌĞĚĞŶǌŝũŶĚĞĐŝũĨĞƌƐǀĂŶĞŶƋƵġƚĞƐĞŶƉĞƚŝƚŝĞƐŝŶ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐ͕ĚŝĞǀŽŽƌůŬŵĂĂƌǌŝũŶŐĞǀŽĞĚĚŽŽƌĞ
ŽƌƉƐƌĂĂĚ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐ͘,ĞƚǀŽŽƌƐƚĞůǁĞƌĚƵŶĂŶŝĞŵĂĂŶŐĞŶŽŵĞŶ͘
Ik verzoek u in de zienswijze op te nemen, dat deze besluiten in Alkmaar zijn genomen zonder enig
brononderzoek of deze cijfers wel juist en betrouwbaar zijn. 
ůŬŵĂĂƌǁĞŶƐƚĞĞŶŐƌĞŶƐĐŽƌƌĞĐƚŝĞĞŶ<ŽĞĚŝũŬĞŶ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐƚŽƚǌŝũŶŐĞŵĞĞŶƚĞŐƌĞŶǌĞŶƚŽĞƚĞ
ǀŽĞŐĞŶ͘ŝƚǌŽƵŐĞŽŐƌĂĨŝƐĐŚůŽŐŝƐĐŚǌŝũŶĞŶĚĞǁŝůǀĂŶĞĞŶĚĞĞůǀĂŶĚĞŝŶǁŽŶĞƌƐǀĂŶĚĞǌĞĚŽƌƉĞŶ͘/Ŭ
ǁŝůŚĞƚĞŝŐĞŶůŝũŬŽŵĚƌĂĂŝĞŶĞŶŚĞƚŐĞďŝĞĚsƌŽŶĞƌŵĞĞƌǁĞĞƌŐĞŚĞĞůƚŽĞǀŽĞŐĞŶĂĂŶĚĞŶŝĞƵǁĞ
ĨƵƐŝĞŐĞŵĞĞŶƚĞ>ĂŶŐĞĚŝũŬͲ,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚĚŽŽƌŵŝĚĚĞůǀĂŶĞĞŶŐƌĞŶƐĐŽƌƌĞĐƚŝĞ͘'ĞŽŐƌĂĨŝƐĐŚŝƐĚĂƚ
ůŽŐŝƐĐŚĞŶŝŬǀƌĂĂŐƵŶĂĚĞĨƵƐŝĞƉĞƌϬϭͲϬϭͲϮϬϮϮŝŶŐĞƐƉƌĞŬƚĞŐĂĂŶŵĞƚĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞůŬŵĂĂƌŽŵĚŝƚ
ƚĞƌĞĂůŝƐĞƌĞŶ͘ Kunt u dit opnemen in uw zienswijze? 
;ǌŽƵĚŝƚƺďĞƌŚĂƵƉƚŵŽŐĞůŝũŬǌŝũŶ͍Ϳ
Conclusie:Ik ben vóór een totale herindeling tussen de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard.
Ik zie geen voordelen om straks aan te sluiten bij Alkmaar, ook niet via grenscorrectie. Daarnaast
wordt er teveel gegoocheld met cijfers van bewoners initiatieven volgens mijn onderzoek. Zo krijg
je geen representatief beeld wat de bevolking van Sint Pancras nu echt wenst. Met de enquête van
I&O Research kan ik, zij het met de genoemde kanttekening over de percentages en aantal “niet
acceptabel”, meegaan en is betrouwbaar. 
Alkmaar lijkt niet van plan mij de voordelen van aansluiting bij deze gemeente te geven. Alleen
een “warm welkom” kan eraf.

Onderzoek betrouwbaarheid van: enquêtes en petities
middels burger initiatieven, bijeenkomsten over de
toekomst van Sint Pancras en het functioneren van de
vereniging Dorpsraad Sint Pancras.
Publicatiedatum 07-12-2019

Bijlagen: 46 items
ĞďŝũůĂŐĞŶŵĂŬĞŶĞĞŶŽŶůŽƐŵĂŬĞůŝũŬŽŶĚĞƌĚĞĞůƵŝƚǀĂŶŚĞƚŚŽŽĨĚĚŽĐƵŵĞŶƚ͗
KŶĚĞƌǌŽĞŬďĞƚƌŽƵǁďĂĂƌŚĞŝĚǀĂŶ͗ĞŶƋƵġƚĞƐĞŶƉĞƚŝƚŝĞƐŵŝĚĚĞůƐďƵƌŐĞƌ
ŝŶŝƚŝĂƚŝĞǀĞŶ͕ďŝũĞĞŶŬŽŵƐƚĞŶŽǀĞƌĚĞƚŽĞŬŽŵƐƚǀĂŶ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐĞŶŚĞƚ
ĨƵŶĐƚŝŽŶĞƌĞŶǀĂŶĚĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐŽƌƉƐƌĂĂĚ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐ͘
Vanuit het algemene maatschappelijke belang dat de waarheid aan het licht komt, en het belang dat
partijen erbij hebben om hun stellingen aannemelijk te kunnen maken, heb ik gemeend alle bijlagen
te publiceren.

ĐŽƉǇƌŝŐŚƚΞ
WƵďůŝĐĂƚŝĞ͗ϳĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϵ͕ŝŶǁŽŶĞƌ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐ͘
ůůĞƌĞĐŚƚĞŶǌŝũŶǀŽŽƌďĞŚŽƵĚĞŶ͘EŝĞƚƐǀĂŶĚĞŝŶĚŝƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬŐĞƉƵďůŝĐĞĞƌĚĞƚĞŬƐƚŽĨĚĞůĞŶĚĂĂƌǀĂŶ
ŵĂŐǁŽƌĚĞŶǀĞƌǀĞĞůǀŽƵĚŝŐĚ͕ŽƉŐĞƐůĂŐĞŶŝŶĞĞŶŐĞĂƵƚŽŵĂƚŝƐĞĞƌĚŐĞŐĞǀĞŶƐďĞƐƚĂŶĚĞŶͬŽĨŽƉĞŶďĂĂƌ
ǁŽƌĚĞŶŐĞŵĂĂŬƚ͕ŝŶĞŶŝŐĞǀŽƌŵŽĨŽƉĞŶŝŐĞǁŝũǌĞ͕ŚĞƚǌŝũĞůĞŬƚƌŽŶŝƐĐŚ͕ŵĞĐŚĂŶŝƐĐŚ͕ĚŽŽƌĨŽƚŽŬŽƉŝĞģŶ͕
ŽƉŶĂŵĞŶŽĨĞŶŝŐĞĂŶĚĞƌĞŵĂŶŝĞƌ͕ǌŽŶĚĞƌƵŝƚĚƌƵŬŬĞůŝũŬĞǀŽŽƌĂĨŐĂĂŶĚĞƐĐŚƌŝĨƚĞůŝũŬĞƚŽĞƐƚĞŵŵŝŶŐǀĂŶ
ĚĞĂƵƚĞƵƌ

ŝũůĂŐĞϭ
'ƌĂĂŐǁŝůŝŬďŝũĚĞǌĞĞĞŶĂŶĚĞƌŐĞůƵŝĚǀĂŶďĞǁŽŶĞƌƐƵŝƚ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐůĂƚĞŶŚŽƌĞŶ͘
ĞŚĞĞƌůĂƐĞƌŝĞƉǀŽƌŝŐĞǁĞĞŬ͗ůŝũĂůƐũĞŬŽŵƚ͘/ŬǁŝůĞƌĂĂŶƚŽĞǀŽĞŐĞŶ͗^ĐŚŽƵĚĞƌƐĞƌŽŶĚĞƌ͘
/ŶĚĞŵĞĚŝĂůĞǌĞŶǁĞƚĞůŬĞŶŵĂůĞĚĞŵĞŶŝŶŐǀĂŶĚĞsĞƌĞŶŝŐŝŶŐŽƌƉƐƌĂĂĚ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐ͘ĞďĞǁŽŶĞƌƐ
ǁŝůůĞŶŶŝĞƚďŝũ,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚ͕ŵĂĂƌďŝũůŬŵĂĂƌŐĞǀŽĞŐĚǁŽƌĚĞŶ͘/ƐĚĂƚŶƵĞĐŚƚǁĞůǌŽ͍
ĞŽƌƉƐƌĂĂĚŝƐŝŶŚĞƚůĞǀĞŶŐĞƌŽĞƉĞŶĂůƐƐŽŽƌƚŵĞĚĞǌĞŐŐĞŶƐĐŚĂƉͬŬůĂŶŬďŽƌĚǀŽŽƌ>>ŝŶǁŽŶĞƌƐ͘
DĂĂƌĞƌǁŽƌĚƚŶĂƵǁĞůŝũŬƐŐĞůƵŝƐƚĞƌĚŶĂĂƌĂŶĚĞƌĞŐĞůƵŝĚĞŶŽǀĞƌĚĞǌĞĨƵƐŝĞ͘/ƐďůŝũŬďĂĂƌŶŝĞƚďĞůĂŶŐƌŝũŬ͘
ĞŽƉŐĞƐƚĂƌƚĞƉĞƚŝƚŝĞŐĞĞĨƚĂůůĞĞŶŵĂĂƌĚĞŬĞƵǌĞ͞ůŬŵĂĂƌ͘͟sĞůĞďĞǁŽŶĞƌƐǀƌĂŐĞŶǌŝĐŚĂĨǁĂĂƌŽŵ
ĞƌŶŝĞƚŐĞƚĞŬĞŶĚŬĂŶǁŽƌĚĞŶǀŽŽƌŽĨůŬŵĂĂƌʹŽĨ,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚʹŽĨtĞĞƚŶŝĞƚͬŐĞĞŶŵĞŶŝŶŐ͘Ğ
ŽƌƉƐƌĂĂĚŚĂĚĞŶŽƌŵǀĞĞůĐŽŵŵĞŶƚĂĂƌŽƉĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞ>ĂŶŐĞĚŝũŬŽǀĞƌĚĞůĂĂƚƐƚĞĞŶƋƵĞƚĞ͕
͞ǁĂĂƌŽŵŐĞĞŶĞǆƚƌĂǌŝŶŵĞƚŬĞƵǌĞǀŽŽƌůŬŵĂĂƌ͟ŵĂĂƌǌŝĞ͗ĞŽƌƉƐƌĂĂĚĚŽĞƚǌĞůĨŶŝĞƚĂŶĚĞƌƐ͘/Ŭ
ǁŝůŚĞƚŽŽŬŐĞĞŶƉĞƚŝƚŝĞŶŽĞŵĞŶǀĂŶĚĞŽƌƉƐƌĂĂĚ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐ͕ŶŽĞŵŚĞƚŵĂĂƌ͗WĞƚŝƚŝĞ<ƌŽĞǌĞ͘
<ŝũŬŚŽĞĚĞŵĞǀƌŽƵǁƵŝƚ<ŽĞĚŝũŬŚĞƚŚĞĞĨƚĂĂŶŐĞƉĂŬƚ͘
ĞƵŝƚƐůĂŐŚĂĚŽƉĚĞĚŽŽƌŵŝũŐĞŶŽĞŵĚĞǁŝũǌĞĞƌŽŽŬŚĞĞůĂŶĚĞƌƐƵŝƚŐĞǌŝĞŶ͘ĂĂƌďĞŶŝŬǀĂŶ
ŽǀĞƌƚƵŝŐĚ͘
,ĞƚĨƵƐŝĞƉƌŽĐĞƐŝƐĞĞŶŝĚĞŽůŽŐŝĞŐĞǁŽƌĚĞŶǀĂŶĚĞŶŽŐŽǀĞƌŐĞďůĞǀĞŶďĞƐƚƵƵƌƐůĞĚĞŶǀĂŶĞ
ŽƌƉƐƌĂĂĚ͕/ŬǌŝĞŽƉŚƵŶǁĞďƐŝƚĞŶŽŐǀĞůĞǀĂĐĂƚƵƌĞƐǀĂĐĂŶƚ͘ĂĂƌŶĂĂƐƚǀŝĞůŚĞƚŵŝũŽƉ͕ĚĂƚǀĂŶ
ĞŶŬĞůĞŽǀĞƌŐĞďůĞǀĞŶďĞƐƚƵƵƌƐůĞĚĞŶŚƵŶ͞ƌŽŽƚƐ͟ŝŶůŬŵĂĂƌůŝŐŐĞŶ͘/ŬǁŝůŚŝĞƌŐĞĞŶĐŽŶĐůƵƐŝĞĂĂŶ
ŽŶƚůĞŶĞŶ͕ŵĂĂƌƚŽĐŚ͙
ĞŶŝŬƚĞŐĞŶĞĞŶŽƌƉƐƌĂĂĚ͕EĞĞ͕ŝŬŚĞďǌĞůĨϭϭũĂĂƌĞƌǀĂƌŝŶŐŵĞƚŵĞĚĞǌĞŐŐĞŶƐĐŚĂƉĂůƐǀŽŽƌǌŝƚƚĞƌ
ǀĂŶĞĞŶKZ͕ĚƵƐŝŬǁĞĞƚĞĐŚƚǁĞůŚŽĞŵĞĚĞǌĞŐŐĞŶƐĐŚĂƉǁĞƌŬƚĞŶĚĂƚĚŝƚďĞůĂŶŐƌŝũŬŝƐ͘ĞŚĂŶĚĞů
ŵĞĚĞǌĞŐŐĞŶƐĐŚĂƉĞĐŚƚĞƌǁĞůŽƉĚĞǁŝũǌĞǁĂĂƌǀŽŽƌŚĞƚďĞƐƚĞŵĚŝƐ͘KƉĚĞǁĞďƐŝƚĞǀĂŶĞŽƌƉƐƌĂĂĚ
ůĞĞƐŝŬĞǀĞŶĞĞŶƐ͕ĚĂƚǌŝũŐĞĞŶƐƉĞĐŝĨŝĞŬĞŵĞŶŝŶŐŚĞďďĞŶǀŽŽƌŽĨƚĞŐĞŶĂĂŶƐůƵŝƚĞŶďŝũůŬŵĂĂƌ͘ŝĞ
ŵĞŶŝŶŐŝƐŶŝĞƚďĞůĂŶŐƌŝũŬ͘,ĞůĂĂƐ͙͘͘ĚĞƌĞĂůŝƚĞŝƚŝƐƚŽĐŚĞĐŚƚĂŶĚĞƌƐ͕ŵĂĂƌĐŽůůĞŐĞͬƌĂĂĚƐůĞĚĞŶ͕ĚĂƚ
ŚĞĞĨƚƵǁĞůŐĞŵĞƌŬƚ͘ůƐĞƌǌĞůĨƐĂůĐŽŶƚĂĐƚŝƐŵĞƚĞĞŶďĞƐƚƵƵƌƐĂĚǀŽĐĂĂƚ͕ĚĂƚǌĞŐƚĂůǀĞĞů͘/ƐĚĂƚĞĞŶ
ĚƌĞŝŐĞŵĞŶƚŽĨǌŽ͍
sĞůĞďĞǁŽŶĞƌƐǀĂŶ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐ͕ǀŽĞůĞŶǌŝĐŚĂĐŚƚĞƌŐĞƐƚĞůĚďŝũĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞ>ĂŶŐĞĚŝũŬ͘ZĞĨĞƌĞŶƚŝĞ
ďŝũĞĞŶŬŽŵƐƚĞ'ĞŝƐƚ͘>ĂŶŐĞĚŝũŬǌŽƵŽŶǀŽůĚŽĞŶĚĞĂĂŶĚĂĐŚƚŐĞǀĞŶĂĂŶ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐ͘DĞŶǀŽĞůĚĞǌŝĐŚ
ŵĞĞƌǀĞƌďŽŶĚĞŶŵĞƚůŬŵĂĂƌ͗tĞĚŽĞŶŽŶǌĞďŽŽĚƐĐŚĂƉƉĞŶĚĂĂƌĂů͕ŝŬƐƚĂƉĚĂĂƌŽƉĚĞƚƌĞŝŶ͕ǁĞ
ŚĞďďĞŶŶŝĞƚƐŵĞƚ,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚĞƚĐĞƚĞƌĂ͘ŽĂůƐĞĞŶďĂďǇƐĐŚƌĞĞƵǁƚĂůƐǌŝũŶŵŽĞĚĞƌŶŝĞƚŝŶĚĞ
ďƵƵƌƚŝƐ͗ĂĂŶĚĂĐŚƚ͘/ŬǀŽŶĚŚĞƚƚŽĞŶĞĞŶŐĞŶĂŶƚĞǀĞƌƚŽŶŝŶŐǀĂŶĚĞďĞǁŽŶĞƌƐǀĂŶŽŶƐŵŽŽŝĞĚŽƌƉ͘EƵ
ǀĞƌĚŝĞŶƚŚĞƚŚĞůĞĨƵƐŝĞƉƌŽĐĞƐĂďƐŽůƵƵƚŐĞĞŶƐĐŚŽŽŶŚĞŝĚƐƉƌŝũƐ͘'ĞŵĞĞŶƚĞ>ĂŶŐĞĚŝũŬ͕ĚĂƚŵĂŐũĞũĞǌĞůĨ
ĂĂŶƌĞŬĞŶĞŶ͘KŽŬĂůƐŝŬĚĞďĞůĞŝĚƐƐƚƵŬŬĞŶůĞĞƐŽǀĞƌĚĞĨƵƐŝĞ͕ǁŽƌĚŝŬŶŝĞƚďůŝũ͘ĞĨƵƐŝĞǁŽƌĚƚĞƌďŝũ
ǁŝũǌĞǀĂŶƐƉƌĞŬĞŶƐŶĞůĚŽŽƌŐĞĚƌƵŬƚ͘dŝũĚƐƉĂĚĞŶǌŝũŶŬƌĂƉ͘DĞŶŝŶŐǀĂŶďĞǁŽŶĞƌƐůŝũŬƚďŝũǌĂĂŬ͘
ĞƉĞƚŝƚŝĞĚŝĞŶƵŝƐŽƉŐĞƐƚĂƌƚ͕ŝƐŵĞĞƌĞĞŶƉƌŽƚĞƐƚƐƚĞŵƚĞŐĞŶŚĞƚďĞůĞŝĚǀĂŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞ͘ůƐũĞĞĞŶ
^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐƐĞƌǀƌĂĂŐƚ͕ǁĂƚŚŝũǀĞƌǁĂĐŚƚǀĂŶŐĞŵĞĞŶƚĞůŬŵĂĂƌ͕ĚĂŶǁĞĞƚĚŝĞŐĞŶĞŚĞƚĞŝŐĞŶůŝũŬŽŽŬ
ŶŝĞƚ͘<ĂŶŐĂƵǁďĞƚĞƌ͕ŝƐŚĞƚĂŶƚǁŽŽƌĚ͘tĞƚĞŶĚĞƉĞƚŝƚŝĞƐƚĞŵŵĞƌƐĞŶŽƌƉƐƌĂĂĚŚĞƚǁĞů͍tŽƌĚƚŵĞƚ
ŐĞĞŶǁŽŽƌĚŽǀĞƌŐĞƌĞƉƚ͘/ŬǁĞĞƚǌĞůĨŽŽŬŶŝĞƚŽĨǁĞŶƵĂůƐĚŽƌƉďĞƚĞƌƵŝƚǌŝũŶďŝũůŬŵĂĂƌŽĨ
,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚͬ>ĂŶŐĞĚŝũŬ͘KƉǁĞůŬĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞŵŽĞƚũĞũĞŶƵďĂƐĞƌĞŶ͘ĂƚǁĂƐĞĞŶŵŽŽŝĞƚĂĂŬ
ŐĞǁĞĞƐƚǀĂŶĚĞŽƌƉƐƌĂĂĚŽŵĂůůĞƉůƵƐƐĞŶĞŶŵŝŶŶĞŶ͞ŽďũĞĐƚŝĞĨ͟ĂĂŶĚĞďĞǁŽŶĞƌƐǀŽŽƌƚĞůĞŐŐĞŶ
ŵŝĚĚĞůƐŚƵŶŚƵŝƐĂĂŶŚƵŝƐďůĂĚ͘ŝĞŬĂŶƐŚĞďďĞŶǌŝũůĂƚĞŶůŝŐŐĞŶ͘'ĞŵĞĞŶƚĞ>ĂŶŐĞĚŝũŬŚĞĞĨƚŚĞƚ

ŐĞƉƌŽďĞĞƌĚŝŶĞ'ĞŝƐƚ͕ŵĂĂƌƵǁĞĞƚǁĂƚĞƌŝƐŐĞďĞƵƌĚ͘KǀĞƌŚĞƚĂůŐĞŵĞĞŶŵĂĂŬƚŚĞƚĚĞ͞ũĞƵŐĚ͟
ŶŝĞƚǌŽǀĞĞůƵŝƚŽĨŚĞƚŶƵůŬŵĂĂƌŽĨ,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚͬ>ĂŶŐĞĚŝũŬǁŽƌĚƚ͘

DŽĞƚĞŶǁĞĚĞƉĞƚŝƚŝĞƐĞƌŝĞƵƐŶĞŵĞŶ͘ŶŬĞůĞŬŽƌƌĞůƐǌŽƵƚŵĂŐũĞĞƌĞĐŚƚǁĞůŽǀĞƌŚĞĞŶƐƚƌŽŽŝĞŶ͕ĂůƐŝŬ
ďĞůƵŝƐƚĞƌǁĂĂƌŽŵǀĞůĞďĞǁŽŶĞƌƐĚĞǌĞƉĞƚŝƚŝĞŚĞďďĞŶŐĞƚĞŬĞŶĚ͘ĂƚŚĞĞĨƚǁĞƌŬĞůŝũŬŚĞůĞŵĂĂůŶŝĞƚƐƚĞ
ŵĂŬĞŶŵĞƚĂĂŶƐůƵŝƚĞŶďŝũůŬŵĂĂƌ͘ƌŽŶŽŶĚĞƌĂŶĚĞƌĞ͗ƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂͬƉƌĂĂƚũĞŵĂŬĞŶŵĞƚďĞǁŽŶĞƌƐ
ŝŶŚĞƚĚŽƌƉ͘ĞŽƉŵĞƌŬŝŶŐĞŶůĂĂƚŝŬǀŽŽƌŶƵĂĐŚƚĞƌǁĞŐĞ͘
sŽůŐĞŶƐĚĞŽƌƉƐƌĂĂĚŐĂĂƚŚĞƚŽŵĚĞůŝŐŐŝŶŐǀĂŶ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐƚĞŶŽƉǌŝĐŚƚĞǀĂŶůŬŵĂĂƌ͘tĂƚŵĂĂŬƚ
ĚĂƚŶƵƵŝƚ͍'ƌĂĨƚĞŶĞZŝũƉǌŝũŶŽŽŬŶŝĞƚůŽŐŝƐĐŚƋƵĂůŝŐŐŝŶŐŵĞƚůŬŵĂĂƌ͕ŵĂĂƌǌŝũŶǁĞůĂĂŶŐĞƐůŽƚĞŶ
ďŝũůŬŵĂĂƌĞŶŶŝĞƚďŝũĞĞŶĂŶĚĞƌĞŐĞŵĞĞŶƚĞ͕ǁĞůŬĞůŽŐŝƐĐŚĞƌŝƐ͘
ĞƐŽĐŝĂůĞĐŽŚĞƐŝĞŝƐŶŽŐǌŽŝĞƚƐ͘ůƐŝŬŵŝũŶďŽŽĚƐĐŚĂƉƉĞŶŝŶůŬŵĂĂƌǌŽƵĚŽĞŶ͕ǁŝůŶŽŐŶŝĞƚ
ǌĞŐŐĞŶĚĂƚŝŬŵŝũĂůƐŝŶǁŽŶĞƌĚĂŶǀĞƌďŽŶĚĞŶǀŽĞůŵĞƚůŬŵĂĂƌ͘>ĂŐĞƌůĂƐƚĞŶ͍>ĞĞƐĚĞŬƌĂŶƚ
ǀĂŶĚĂĂŐ͘
DŽĞƚĞŶǁĞŶƵŚĞƚĨƵƐŝĞƉƌŽĐĞƐƐƚŽƉƉĞŶŽĨŽƉŶŝĞƵǁĚŽĞŶǀĂŶǁĞŐĞĚŝĞŽƉƐƚĂŶĚŝŐĞďĞǁŽŶĞƌƐǀĂŶ^ŝŶƚ
WĂŶĐƌĂƐ͘ůƐũĞďůŝĞĨƚE͘ĂƚŵŽĞƚũĞďĞƐůŝƐƚŶŝĞƚǁŝůůĞŶ͘tĂƚĚĂƚďĞƚĞŬĞŶƚǀŽŽƌŚĞƚŚĞůĞĨƵƐŝĞƉƌŽĐĞƐ͕
ŝƐŶŝĞƚƚĞŽǀĞƌǌŝĞŶ͕ǌŽǁĞůƋƵĂŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞĞŶĨŝŶĂŶĐŝģŶ͘>ĂĂƚƐƚĂĂŶǁĂƚĞƌŐĞďĞƵƌƚŵĞƚůŽƉĞŶĚĞ
ƉƌŽũĞĐƚĞŶŝŶ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐ͕ŵĂĂƌŽŽŬŝŶĚĞĂŶĚĞƌĞĚŽƌƉĞŶǀĂŶŽŶǌĞŐĞŵĞĞŶƚĞ͘/ŬŚŽŽƉĚĂƚĚĞǌĞ
ŐĞŵĞĞŶƚĞƌĂĂĚǌŝĐŚĚĂƚŽŽŬƌĞĂůŝƐĞĞƌƚĞŶǀŽŽƌŚĞƚĨƵƐŝĞƉƌŽĐĞƐƐƚĞŵƚ͘/ŬŚŽŽƉĚĂƚĞŽƌƉƐƌĂĂĚǌŝĐŚ
ĚĂƚŽŽŬƌĞĂůŝƐĞĞƌƚ͘ůŬŵĂĂƌŝƐĞĐŚƚŶŝĞƚŚĞŝůŝŐŚŽŽƌ͘
WĞƚŝƚŝĞƐƚĞŵŵĞƌƐƌĞĂůŝƐĞƌĞŶǌŝĐŚĚĂƚŝŶŝĞĚĞƌŐĞǀĂůŶŝĞƚ͕ŬƵŶũĞŚĞŶŽŽŬŶŝĞƚŬǁĂůŝũŬŶĞŵĞŶĂůƐũĞĂůƐ
ŝŶǁŽŶĞƌŽŶǀŽůĚŽĞŶĚĞǁŽƌĚƚŐĞŢŶĨŽƌŵĞĞƌĚ͕ƵŝƚĞŝŶĚĞůŝũŬŬŽŵƚĚĞƌĞŬĞŶŝŶŐďŝũĚĞďĞǁŽŶĞƌƐǀĂŶŽŶǌĞ
ŐĞŵĞĞŶƚĞ͘DŽĞƚũĞĚĞŝŶǁŽŶĞƌƐĚĂŶǁĞĞƌŚŽƌĞŶ͙͙͙
ŽĂůƐĂůĞĞƌĚĞƌŐĞŵĞŵŽƌĞĞƌĚ͕^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐƐĐŚƌĞĞƵǁƚŽŵĂĂŶĚĂĐŚƚ͘WĂŬĚĂƚƐŝŐŶĂĂůŽƉ͘KǀĞƌŝŐĞŶƐ
ŐĞĞŶǀŽŽƌŬĞƵƌƐƉŽƐŝƚŝĞǀŽŽƌ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐ͕ďĞŚĂŶĚĞůĞůŬĞĚŽƌƉƐŬĞƌŶŚĞƚǌĞůĨĚĞ͘ƵƌŐĞƌŵĞĞƐƚĞƌůĂƐĞ
ŐĂĨǀŽƌŝŐĞǁĞĞŬĂůĂĂŶ͕ĚĂƚĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞǌŝĐŚŵĞĞƌŵŽĞƚůĂƚĞŶǌŝĞŶŝŶĚĞĚŽƌƉƐŬĞƌŶĞŶĞŶǁŝůŝŶ
ŐĞƐƉƌĞŬ͘WƌŝŵĂŝĚĞĞ͕ŵĂĂƌĚĂŶǁĞůŵĞƚĞĞŶĂĨƐƉŝĞŐĞůŝŶŐǀĂŶĚŝǀĞƌƐĞďĞǁŽŶĞƌƐ͕ũŽŶŐĞŶŽƵĚ͕ŵĂŶĞŶ
ǀƌŽƵǁ͕ǀĂŶĂůůĞĚŽƌƉƐŬĞƌŶĞŶ͕ĚŝĞŐƌĂĂŐŵĞĞǁŝůůĞŶƉƌĂƚĞŶŽǀĞƌĚĞĨƵƐŝĞĞŶƚŽĞŬŽŵƐƚǀĂŶĚĞŶŝĞƵǁĞ
ŐĞŵĞĞŶƚĞ͘
'ĂĂƚĞŽƌƉƐƌĂĂĚĚŽŽƌŵĞƚĂĐƚŝĞǀŽĞƌĞŶ͕ƐƚĞůŝŬǀŽŽƌĞĞŶǁĞƌŬŐƌŽĞƉŝŶŚĞƚůĞǀĞŶƚĞƌŽĞƉĞŶ͕ĚŝĞ
ƚĞŐĞŶŐĞůƵŝĚŐĂĂƚŐĞǀĞŶ͘KŽŬĞĞŶŵŝŶĚĞƌŚĞŝĚŬĂŶǌŝũŶƐƚĞŵůĂƚĞŶŚŽƌĞŶ͕ŵĂĂƌĚĂŶǁĞůŐĞĨƵŶĚĞĞƌĚ͘
ŶǌŽƌŐĞƌǀŽŽƌĚĂƚŚĞƚ>ĂŶŐĞĚŝũŬĞƌEŝĞƵǁƐďůĂĚ͕ĂůƐĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝĞŵŝĚĚĞů͕ŽƉŝĞĚĞƌĞĚĞƵƌŵĂƚůŝŐƚ͘
ĞĞƌďĞůĂŶŐƌŝũŬŽŵĚĞŝŶǁŽŶĞƌƐƚĞŝŶĨŽƌŵĞƌĞŶ͘ŝĞŬƌĂŶƚǁŽƌĚƚŐĞůĞǌĞŶ͘,ĞůĂĂƐŚĞďŝŬĚĞǌĞŬƌĂŶƚĂů
ŵĂĂŶĚĞŶŶŝĞƚŵĞĞƌŐĞǌŝĞŶ͘ŽĞĚĂĂƌŝĞƚƐĂĂŶ͘
/ŬǁŝůĂĨƐůƵŝƚĞŶǌŽĂůƐŽŽŬďĞŶŐĞƐƚĂƌƚŵĞƚ͗
'ĞŵĞĞŶƚĞ>ĂŶŐĞĚŝũŬ͗^ĐŚŽƵĚĞƌƐĞƌŽŶĚĞƌ͊

ŝũůĂŐĞϮ

ENQUÊTE
Diverse keren heeft er iets over in de krant gestaan.
De gemeente Langedijk denkt aan fuseren met een van de buurgemeenten.
Mogelijk is Heerhugowaard een goede fusiepartner maar

WAT WIL SINT PANCRAS ??
Wij zullen uw stem naar de gemeente laten horen.
Vul onderstaande peiling in en lever dit formulier in tot uiterlijk zondag 11 oktober bij de
ton in de DEKAmarkt of bij één van de onderstaande adressen.

Laat uw stem horen en geef uw keuze!
⃝ Heerhugowaard
⃝ Alkmaar
⃝ Schagen
⃝ Bergen
⃝ anders…..
Eventuele toelichting:

Inleveradressen:
<ŵĂƌŬƚ͗

ŝũůĂŐĞϯ
EYhd͗><DZWKWh>/ZZE,Z,h'KtZ>^&h^/WZdEZ
ĞŽƌƉƐƌĂĂĚŚĞĞĨƚŝŶǁĞĞŬϰϬŚƵŝƐĂĂŶŚƵŝƐĞŶƋƵġƚĞĨŽƌŵƵůŝĞƌĞŶǀĞƌƐƉƌĞŝĚŝŶ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐŵĞƚĂůƐ
ĚŽĞůƚĞƉĞŝůĞŶŚŽĞ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐĚĞŶŬƚŽǀĞƌĚĞǀƌĂĂŐ͗DĞƚǁĞůŬĞŐĞŵĞĞŶƚĞǌŽƵ>ĂŶŐĞĚŝũŬŵŽĞƚĞŶ
ĨƵƐĞƌĞŶĂůƐĚĂƚĂĂŶĚĞŽƌĚĞŬŽŵƚ͘KƉŚĞƚĞŶƋƵġƚĞĨŽƌŵƵůŝĞƌƐƚŽŶĚĞŶϱŬĞƵǌĞƐ͕ŶĂŵĞůŝũŬ͗
,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚ͕ůŬŵĂĂƌ͕^ĐŚĂŐĞŶ͕ĞƌŐĞŶĞŶĚĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚŽŵŝĞƚƐŐĞŚĞĞůĂŶĚĞƌƐƚĞďĞĚĞŶŬĞŶ͘
ĂĂƌŶĂĂƐƚŬŽŶĚĞŬĞƵǌĞǁŽƌĚĞŶƚŽĞŐĞůŝĐŚƚ͘ŝũŶĂϱϬϬĨŽƌŵƵůŝĞƌĞŶǌŝũŶŝŶŐĞůĞǀĞƌĚŝŶĚĞǁĞĞŬǀĂŶϱ
ƚͬŵϭϭŽŬƚŽďĞƌ͘ŝƚŬŽŶďŝũĚĞĚŝǀĞƌƐĞďĞƐƚƵƵƌƐůĞĚĞŶĞŶŝŶĚĞŽƌƉƐƌĂĂĚƚŽŶŝŶĚĞĞŬĂŵĂƌŬƚ͘tŝũǌŝũŶ
ďůŝũŵĞƚĚĞŐƌŽƚĞƌĞƐƉŽŶƐĞŶďĞůƵŝƐƚĞƌĚĞŶŽŽŬŽƉĚŝǀĞƌƐĞƉůĂĂƚƐĞŶƉŝƚƚŝŐĞĚŝƐĐƵƐƐŝĞƐŽǀĞƌĚĞǌĞǀƌĂĂŐ͘
ĞƵŝƚĞŝŶĚĞůŝũŬĞƵŝƚƐůĂŐŝƐ͗
ůŬŵĂĂƌ͗ϰϳ͕ϴй͕,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚ͗ϯϵ͕ϴй͕^ĐŚĂŐĞŶ͗Ϯ͕ϱйĞŶĞƌŐĞŶ͗Ϯ͕ϯйĞŶŽŶŐĞǀĞĞƌϮ͕ϱйǀĂŶĚĞ
WĂŶĐƌĂƐƐĞƌƐǀŝŶĚƚĚĂƚ>ĂŶŐĞĚŝũŬǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐŵŽĞƚďůŝũǀĞŶ͘
ĞůŬŵĂĂƌƐƚĞŵŵĞƌƐŐĞǀĞŶǀĞĞůĂůĂĂŶĚĂƚŐĞŽŐƌĂĨŝƐĐŚŐĞǌŝĞŶůŬŵĂĂƌĚĞĞŶŝŐĞŐŽĞĚĞŬĞƵƐŝƐ͘sĞůĞ
WĂŶĐƌĂƐƐĞƌƐǌŝũŶĞĐŽŶŽŵŝƐĐŚŐĞƌŝĐŚƚŽƉůŬŵĂĂƌ͗ǁŝŶŬĞůƐ͕ďŝďůŝŽƚŚĞĞŬ͕ŵĞĚŝƐĐŚĞǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶĞŶ
ƵŝƚŐĂĂŶ͘KŽŬŐĂĂŶĚĞŵĞĞƐƚĞŬŝŶĚĞƌĞŶŝŶůŬŵĂĂƌŶĂĂƌŚĞƚǀŽŽƌƚŐĞǌĞƚŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐůŝŐƚ
ŝŶŐĞƐůŽƚĞŶƚƵƐƐĞŶĚĞůŬŵĂĂƌƐĞǁŝũŬĞŶĞŶŝƐŶƵĂůďŝũŶĂĞĞŶůŬŵĂĂƌƐĞǁŝũŬƚĞŶŽĞŵĞŶ͘
ĞŵĞŶƐĞŶĚŝĞǀŝŶĚĞŶĚĂƚ,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚĚĞŝĚĞĂůĞĨƵƐŝĞƉĂƌƚŶĞƌŝƐŐĞǀĞŶŽŶĚĞƌŵĞĞƌĂĂŶĚĂƚĞƌĚĂŶ
ĞĞŶŐƌŽƚĞƌĞŬĂŶƐŝƐĚĂƚǁĞĞĞŶĚŽƌƉƐŬĂƌĂŬƚĞƌďĞŚŽƵĚĞŶ͘KŽŬĚĞĨŝŶĂŶĐŝģŶǀĂŶ,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚ
ǌŽƵĚĞŶŵĞĞƌǌĞŬĞƌŚĞŝĚďŝĞĚĞŶ͘sĞƌĚĞƌǁŽƌĚƚŐĞŶŽĞŵĚĚĂƚůŬŵĂĂƌƚĞŐƌŽŽƚǁŽƌĚƚ͘dĞŶƐůŽƚƚĞǁŽƌĚƚ
ĚŝǀĞƌƐĞŬĞƌĞŶĂĂŶŐĞŐĞǀĞŶĚĂƚŚĞƚŬŝĞǌĞŶǀŽŽƌůŬŵĂĂƌĞĞŶƐŽŽƌƚǀĞƌƌĂĂĚŝƐǀŽŽƌĚĞĞĞƌĚĞƌŐĞŵĂĂŬƚĞ
ŬĞƵǌĞƚĞŶŐƵŶƐƚĞǀĂŶ>ĂŶŐĞĚŝũŬ͘
ĞŵĞŶƐĞŶĚŝĞŽƉĞƌŐĞŶŚĞďďĞŶŐĞƐƚĞŵĚŐĞǀĞŶŽŽŬďĞŚŽƵĚǀĂŶĚĞĞŝŐĞŶŝĚĞŶƚŝƚĞŝƚĂĂŶ͘
ĞWĂŶĐƌĂƐƐĞƌƐĚŝĞ^ĐŚĂŐĞŶŚĞďďĞŶĂĂŶŐĞŬƌƵŝƐƚŐĞǀĞŶĂĂŶǀĞĞůĂůĂĂŶĚĂƚŚĞƚůĂŶĚĞůŝũŬĞŬĂƌĂŬƚĞƌ
ďĞůĂŶŐƌŝũŬŝƐĞǀĞŶĂůƐŚĞƚƚŽĞƌŝƐƚŝƐĐŚĞĂƐƉĞĐƚ͘
,ĞƚŝƐŐŽĞĚŽŵƚĞǁĞƚĞŶĚĂƚǌŽǀĞĞůŝŶǁŽŶĞƌƐŶĂĚĞŶŬĞŶŽǀĞƌĚĞŝĚĞŶƚŝƚĞŝƚǀĂŶ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐ͘,ĞƚǌĂů
ǀŽŽƌĚĞƉŽůŝƚŝĞŬĞĞŶŵŽĞŝůŝũŬĞŽǀĞƌǁĞŐŝŶŐǁŽƌĚĞŶŽŵƚĞďĞƉĂůĞŶǁĂƚŝĚĞĂĂůŝƐŽĨǁĂƚŵŽŐĞůŝũŬŝƐ͘
DĂĂƌŵĞŶǁĞĞƚŶƵŚŽĞ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐĚĂĂƌŽǀĞƌĚĞŶŬƚ͘tŝũĚĂŶŬĞŶƵĂůůĞŶǀŽŽƌĚĞŵĞĚĞǁĞƌŬŝŶŐ͊

ŝũůĂŐĞϰ
Van:
Verzonden: dŚƵƌƐĚĂǇ͕Ɖƌŝůϭϭ͕ϮϬϭϵϭϮ͗Ϯϭ͗ϭϱWD
Aan: ŽƌƉƐƌĂĂĚ
Onderwerp: ZĞ͗,ĞůƉŵĞŵĞƚĚĞǌĞƉĞƚŝƚŝĞ͊
,ĂůůŽ
:ĞǌĂůĚĞǌĞŵĂŝůǁĞůŶŝĞƚůĞǌĞŶĞŶďĞĂŶƚǁŽŽƌĚĞŶĞŶŵŝƐƐĐŚŝĞŶǁŝůŝŬŽŽŬǁĞůŐĞĞŶĂŶƚǁŽŽƌĚ͕ŝŬŚĞď
ďĞŐƌĞƉĞŶĚĂƚĚĞŽƌƉƐƌĂĂĚŶŝĞƚǌŽƐŶĞůŝƐŵĞƚŚĞƚĂŶƚǁŽŽƌĚĞŶǀĂŶĚĞŵĂŝů͕ŽŽŬĂůŽŶƚǀĂŶŐũĞĂůůĞ
ŵĂŝůŽƉũĞƚĞůĞĨŽŽŶ͘
DŝũŶǀƌĂĂŐŝƐǁĂĂƌŽŵƐƚƵƵƌũŝũŵŝũĚĞǌĞŵĂŝů͍/ŬŚĞďůĂŶŐŐĞƚǁŝũĨĞůĚǁĂƚŝŬŚŝĞƌŵĞĞǌŽƵĚŽĞŶ͘
hŝƚĚĞĞŶƋƵĞƚĞǀĂŶĚĞŽƌƉƐƌĂĂĚǁĂƐĚĞƵŝƚŬŽŵƐƚϭƐƚĞŵŵĞĞƌǀŽŽƌůŬŵĂĂƌĞŶĚĂŶ,,t͕ŽŽŬǌĂƚ
ŚŝĞƌďŝũ^ĐŚĂŐĞŶ͕ƵĐŚĞŶŝŬǁĞĞƚŶŝĞƚ͘sŽůŐĞŶƐŵŝũǁĂƌĞŶĞƌǁĂƚďĞƐƚƵƵƌƐůĞĚĞŶŽŽŬǀŽŽƌ
,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚ͕ĚŝĞŶƵŶŽŐƐƚĞĞĚƐďŝũĚĞŽƌƉƐƌĂĂĚǌŝƚƚĞŶ͘
/ŬǁĞĞƚŶŝĞƚǁĂƚĚĞǀŽŽƌĚĞůĞŶǀĂŶůŬŵĂĂƌƚĞŶŽƉǌŝĐŚƚĞǀĂŶ,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚǌŝũŶĞŶŝŬĚĞŶŬĚĂƚũŝũĚĂƚ
ŽŽŬŶŝĞƚǁĞĞƚ͘
/ŬǁĞĞƚŶŝĞƚŽĨŝŬďŝũůŬŵĂĂƌŽĨ,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚǁŝůŚŽƌĞŶ͘/ŬďĞŶŶĞƚŽƉĚĞĨŝĞƚƐŶĂĂƌ
,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚŐĞǁĞĞƐƚŽŵĚĂƚĚĂƚƐŶĞůůĞƌǁĂƐ͘DŝũŶƐĞĐƵŶĚĂŝƌĞďŽŽĚƐĐŚĂƉƉĞŶĚŽĞŝŬŝŶ
,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚ͕ĚĂĂƌŬŽƐƚƉĂƌŬĞƌĞŶϮĞƵƌŽƉĞƌƵƵƌ͘

ŵĂĂŬƚǌŝĐŚǌŽƌŐĞŶŽŵŚĞƚǌǁĞŵďĂĚ͕ĂůƐĞƌĞĞŶƐĂŵĞŶŐĂĂŶŬŽŵƚŵĞƚůŬŵĂĂƌ͘
ůƐŝĞŵĂŶĚŵŝũĂůůĞǀŽŽƌĚĞůĞŶĞŶŶĂĚĞůĞŶŽƉĞĞŶƌŝũƚũĞŬĂŶǌĞƚƚĞŶ͕ĚĂŶƉĂƐŬĂŶŝŬǌĞŐŐĞŶ,,tŽĨ
ůŬŵĂĂƌ͘
/ŬĚĞŶŬĚĂƚŚĞƚǀŽŽƌĂůĚĞŽƵĚĞƌĞŝŶǁŽŶĞƌƐǌŝũŶǀĂŶ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐĚŝĞďŝũůŬŵĂĂƌǌŝũŶ͕ŽŵĚĂƚǌŝũŶŽŐ
ĞĞŶǌǁĂƌĞŶĂƐŵĂĂŬŚĞďďĞŶŽǀĞƌŚĞƚƐĂŵĞŶŐĂĂŶŵĞƚ>ĂŶŐĞĚŝũŬ͘
sĞƌĚĞƌďĞŶŝŬǀĂŶĚĂĂŐǁĞĞƌŐĞďĞůĚ͕ŝĞŵĂŶĚĚŝĞǁŝůĚĞƐƉƌĞŬĞŶ͕ĚŝĞǁŽŽŶƚŶŝĞƚďŝũŵŝũ͘sŽƌŝŐĞ
ǁĞĞŬǁĂƐŚĞƚĚĞƌĞŬĞŶŬĂŵĞƌǀĂŶ>ĂŶŐĞĚŝũŬ͘
/ŬŵĂĂŬŚĞůĂĂƐŐĞĞŶŽŶĚĞƌĚĞĞůŵĞĞƌƵŝƚǀĂŶĚĞŽƌƉƐƌĂĂĚƵŝƚŽƉũƵůůŝĞǀĞƌǌŽĞŬ͘
/ŬŚĞďŵĞƚďůŽĞĚĞŶĚŚĂƌƚŐĞůĞǌĞŶŝŶĚĞEŝĞƵǁƐŬƌĂŶƚĚĂƚĞƌĞŝŐĞŶůŝũŬŶŝĞƚƐŝŶƐƚŽŶĚ͕ĂůůĞĞŶĚĂƚĞƌ
ŵĞŶƐĞŶŶŽĚŝŐǌŝũŶǀŽŽƌƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂĂƚĞŶďĞƐƚƵƵƌƐůĞĚĞŶ͘,ĂƌƌǇZĂĂƚĚŝĞŬĞŶŝŬŶŝĞƚ͕ŵĂĂƌďĞƐůŽĞŐǁĞů
ϮϱƉƌŽĐĞŶƚǀĂŶĚĞŬƌĂŶƚ͕ŶŽŐĞĞŶƐϮϱƉƌŽĐĞŶƚǁĂƚĚŽĞƚĚĞŽƌƉƐƌĂĂĚĞŶϮϱƉƌŽĐĞŶƚǁĂƚĚŽĞƚŚĞƚ
ŽƌƉƐƉůĂƚĨŽƌŵ͘ƌŝƐŶŝĞƚŐĞƐƉƌŽŬĞŶŽǀĞƌĚĞ,ĞůůŝŶŐ͕ŚĞƚĚŽƌƉƐŚĂƌƚ͕ĞǀĞŶƚƵĞĞůĚŽŽƌƚƌĞŬŬĞŶǀĂŶĚĞ
,ĞůůŝŶŐŶĂĂƌĚĞŽǀĞŶǁĞŐ͘

/ŬǌŽƵŚĞƚŽƉƉƌŝũƐƐƚĞůůĞŶĚĂƚŝŬŐĞĞŶƚĞůĞĨŽŽŶƚũĞƐŽĨŵĂŝůƚũĞƐŵĞĞƌŽŶƚǀĂŶŐďĞƚƌĞĨĨĞŶĚĞĚĞ
ŽƌƉƐƌĂĂĚ͘

sĂŶũŽƵǌĂůŝŬŽŽŬŐĞĞŶŵĂŝůŽŶƚǀĂŶŐĞŶ͕ĂĂŶŐĞǌŝĞŶĞƌŽŽŬŐĞĞŶĂŶƚǁŽŽƌĚŝƐŐĞǁĞĞƐƚŽƉŵŝũŶǀŽƌŝŐĞ
ŵĂŝů͘

KƉĚŝϮϲŵƌƚ͘ϮϬϭϵŽŵϬϵ͗ϰϰƐĐŚƌĞĞĨ
,Žŝ͕
/ŬŚĞďĚĞǌĞƉĞƚŝƚŝĞŶĞƚŽŶĚĞƌƚĞŬĞŶĚͲĚŽĞũŝũŽŽŬŵĞĞ͍
sĞƌƐƉƌĞŝĚĚĞǌĞƉĞƚŝƚŝĞŽŶĚĞƌũĞŬĞŶŶŝƐƐĞŶĞŶǀƌŝĞŶĚĞŶ͘
^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐŵŽĞƚĨƵƐĞƌĞŶŵĞƚůŬŵĂĂƌĞŶŶŝĞƚŵĞƚ,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚ
ĂŶ͗'ĞŵĞĞŶƚĞƌĂĂĚǀĂŶ>ĂŶŐĞĚŝũŬ
ĞƉĞƚŝƚŝĞŝƐĞƌŐďĞůĂŶŐƌŝũŬĞŶŬĂŶŽŶǌĞƐƚĞƵŶŐŽĞĚŐĞďƌƵŝŬĞŶ͘<ůŝŬŚŝĞƌŽŶĚĞƌŽŵŵĞĞƌƚĞůĞǌĞŶĞŶ
ũŽƵǁŶĂĂŵƚŽĞƚĞǀŽĞŐĞŶ͗
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬƐĞĐƵƌĞ͘ĂǀĂĂǌ͘ŽƌŐͬŶůͬĐŽŵŵƵŶŝƚǇͺƉĞƚŝƚŝŽŶƐͬ'ĞŵĞĞŶƚĞƌĂĂĚͺǀĂŶͺ>ĂŶŐĞĚŝũŬͺ^ŝŶƚͺWĂŶĐƌĂƐͺŵŽĞ
ƚͺĨƵƐĞƌĞŶͺŵĞƚͺůŬŵĂĂƌͺĞŶͺŶŝĞƚͺŵĞƚͺ,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚ͍ͬŵƉŚũŚŽďΘƵƚŵͺƐŽƵƌĐĞсƐŚĂƌĞƚŽŽůƐΘƵƚŵͺŵ
ĞĚŝƵŵсĞŵĂŝůΘƵƚŵͺĐĂŵƉĂŝŐŶсƉĞƚŝƚŝŽŶͲϳϬϴϮϰϳͲ
^ŝŶƚͺWĂŶĐƌĂƐͺŵŽĞƚͺĨƵƐĞƌĞŶͺŵĞƚͺůŬŵĂĂƌͺĞŶͺŶŝĞƚͺŵĞƚͺ,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚΘƵƚŵͺƚĞƌŵсƉŚũŚŽďйϮŶů
^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐŵŽĞƚĨƵƐĞƌĞŶŵĞƚůŬŵĂĂƌĞŶŶŝĞƚŵĞƚ,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚ
,ĂƌƚĞůŝũŬĚĂŶŬ͕
sĞƌǌŽŶĚĞŶǀĂŶƵŝƚDĂŝůǀŽŽƌtŝŶĚŽǁƐϭϬ

ŝũůĂŐĞϱ
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ůĂŶŐĞĚŝũŬĐĞŶƚƌĂĂů͘ŶůͬŶŝĞƵǁƐͬϭϱϰϯϴϯϵϵͲĚŽƌƉƐƌĂĂĚͲƐŝŶƚͲƉĂŶĐƌĂƐͲŽŶĚĞƌǌŽĞŬƚͲŵĞŶŝŶŐͲ
ŝŶǁŽŶĞƌƐͲŽǀĞƌͲĨƵƐŝĞͲůĂŶŐĞĚŝũŬ

EŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϱ
ZĞĂĐƚŝĞǀĂŶǀŽŽƌǌŝƚƚĞƌǀĂŶĚĞŽƌƉƐƌĂĂĚ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐ͘

'25365$$'6,173$1&5$621'(5=2(.7
0(1,1*,1:21(5629(5)86,(/$1*(',-.
6KDUH
6KDUHRQ7XPEOU
6LQGVRULsQWHHUWGHJHPHHQWHUDDGYDQ/DQJHGLMN]LFKRSGHEHVWXXUOLMNHWRHNRPVWYDQ
/DQJHGLMN(LQGMXQLDGYLVHHUGHRQGHU]RHNVEXUHDX6HLQVWUD9DQGHODDUGHJHPHHQWHGDWHHQIXVLH
PHW+HHUKXJRZDDUGGHEHVWHRSWLH]RX]LMQ,QKHWRQGHU]RHNVUDSSRUWVWRQGWHOH]HQGDW
³/DQJHGLMNPRPHQWHHOGHNOHLQVWHJHPHHQWHLQGHUHJLRLVJHZRUGHQ6DPHQPHW
+HHUKXJRZDDUGNULMJW/DQJHGLMNHHQRPYDQJYDQLQZRQHUVHQZRUGWGDDUPHHHHQ
JHOLMNZDDUGLJHSDUWQHUWHQRS]LFKWHYDQ$ONPDDU%8&+JHPHHQWHQHQ6FKDJHQ´
'H'RUSVUDDG6LQW3DQFUDVKHHIWRQODQJVRQGHUYLMIKRQGHUGLQZRQHUVHHQHQTXrWHJHKRXGHQRP
WHRQGHU]RHNHQZDWGHEHZRQHUVYDQ6LQW3DQFUDV]HOIYLQGHQYDQHHQHYHQWXHOHIXVLH8LWKHW
RQGHU]RHNEOHHNGDWSURFHQWYDQGHYLMIKRQGHUGRQGHUYUDDJGHQ/DQJHGLMNKHWOLHIVW]LHW
IXVHUHQPHW$ONPDDUSURFHQW]RXNLH]HQYRRUHHQIXVLHPHW+HHUKXJRZDDUG
YRRU]LWWHUYDQGH'RUSVUDDGOHJWXLWGDWYROJHQVKHQ$ONPDDUHHQORJLVFKHNHX]HLVRPGDW6LQW
3DQFUDVWHJHQ$ONPDDUDDQOLJW$DQGHDQGHUHNDQW]RX+HHUKXJRZDDUGPHHUILQDQFLsOH
]HNHUKHLGELHGHQ

ŝũůĂŐĞϲ
/ŶƐƉƌĞŬĞŶ&ŽƌƵŵDĞŶƐ͕^ĂŵĞŶůĞǀŝŶŐĞŶ&ŝŶĂŶĐŝģŶ>ĂŶŐĞĚŝũŬŽƉϭŽŬƚŽďĞƌϮϬϭϵ
sŽŽƌǌŝƚƚĞƌsĞƌĞŶŝŐŝŶŐŽƌƉƐƌĂĂĚ^ŝŶƚͲWĂŶĐƌĂƐ
'ĞĂĐŚƚĞǀŽŽƌǌŝƚƚĞƌ͕ĚĂŶŬƵǀŽŽƌĚĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚŽŵĚĞǌĞǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐƚŽĞƚĞƐƉƌĞŬĞŶ͘
'ƌĂĂŐƐƚĞůŝŬŵŝũǀŽŽƌ͗DŝũŶŶĂĂŵŝƐĞŶŝŬďĞŶǀŽŽƌǌŝƚƚĞƌǀĂŶĚĞsĞƌĞŶŝŐŝŶŐŽƌƉƐƌĂĂĚ^ŝŶƚ
WĂŶĐƌĂƐ͘
/ŬǁŝůďĞŶĂĚƌƵŬŬĞŶĚĂƚŝŬŚŝĞƌƐƉƌĞĞŬŶĂŵĞŶƐsĞƌĞŶŝŐŝŶŐŽƌƉƐƌĂĂĚ^ŝŶƚͲWĂŶĐƌĂƐ͘dŽĞŶĚĞ
ŐĞŵĞĞŶƚĞ>ĂŶŐĞĚŝũŬǀĂŶĂĨĐĂϮϬϭϯďĞŐŽŶƚĞƚǁŝũĨĞůĞŶŽǀĞƌŚĂĂƌǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐŚĞŝĚŝŶĚĞƚŽĞŬŽŵƐƚ
ǌŝũŶĞƌǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞŵŽŵĞŶƚĞŶŐĞǁĞĞƐƚǁĂĂƌďŝũĚĞŽƌƉƐƌĂĂĚŚĞĞĨƚŵŽŐĞŶŵĞĞƉƌĂƚĞŶŽǀĞƌĚĞ
ďĞƐƚƵƵƌůŝũŬĞƚŽĞŬŽŵƐƚ͘ĞŽƌƉƐƌĂĂĚŚĞĞĨƚĂůƚŝũĚĂĂŶŐĞŐĞǀĞŶĚĂƚĞĞŶĨƵƐŝĞĚĞŵĞĞƐƚŬĂŶƐƌŝũŬĞ
ŽƉƚŝĞǁĂƐŽŵĚĞďƵƌŐĞƌƐǌĞŬĞƌŚĞŝĚƚĞŐĞǀĞŶŽǀĞƌĞĞŶĂĚĞƋƵĂĂƚďĞƐƚƵƵƌ͘dŽĞŶĚĞǌĞƐĞƐƐŝĞƐ
ĂĐŚƚĞƌĚĞƌƵŐǁĂƌĞŶďůĞĞŬŚĞƚŐĞŵĞĞŶƚĞďĞƐƚƵƵƌĞƌŶŽŐŶŝĞƚĂĂŶƚŽĞƚĞǌŝũŶŽŵĞĞŶĚĞƌŐĞůŝũŬĞ
ŝŶŐƌŝũƉĞŶĚĞďĞƐůŝƐƐŝŶŐƚĞŶĞŵĞŶ͘^ƚĞƌŬĞƌŶŽŐ͕ďŝũǀƌĂŐĞŶŚŝĞƌŽǀĞƌĂĂŶĞŶt͕ǁĞƌĚǀĞƌƚĞůĚĚĂƚ
ĂůƐŚĞƚŽŽŝƚǌŽǀĞƌǁĂƐĞƌĞĞŶuitgebreid democratisch ƉƌŽĐĞƐĂĂŶƚĞŶŐƌŽŶĚƐůĂŐǌŽƵůŝŐŐĞŶ͘Ğ

ŽƌƉƐƌĂĂĚŚĞĞĨƚǀŽŽƌƵŝƚůŽƉĞŶĚĂĂŶĚĂƚŐĞŶŽĞŵĚĞƉƌŽĐĞƐŝŶϮϬϭϱĞĞŶĞŝŐĞŶĞŶƋƵġƚĞŐĞŚŽƵĚĞŶ
ŝŶ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐǁĂĂƌďŝũďůĞĞŬĚĂƚĞĞŶŵĞĞƌĚĞƌŚĞŝĚǀĂŶĚĞWĂŶĐƌĂƐƐĞƌƐ͕ďŝũĞĞŶĞǀĞŶƚƵĞůĞĨƵƐŝĞ͕
ǀŽŽƌůŬŵĂĂƌǌŽƵŬŝĞǌĞŶ͘tŝũŚĞďďĞŶĚŝƚĚĞƐƚŝũĚƐďƌĞĞĚŐĞƉƵďůŝĐĞĞƌĚĞŶƵŝƚŐĞůĞŐĚĂĂŶ
'ĞŵĞĞŶƚĞƌĂĂĚ͕ĞŶtǀĂŶ>ĂŶŐĞĚŝũŬĞŶŝŶĚŝǀŝĚƵĞůĞƉŽůŝƚŝĞŬĞƉĂƌƚŝũĞŶ͘ĞǌĞĞŶƋƵġƚĞǁĞƌĚƐŽŵƐ
ƉƌĞŵĂƚƵƵƌŐĞŶŽĞŵĚĞŶǀŽůŐĞŶƐƐŽŵŵŝŐĞŶŶŝĞƚŐŽĞĚƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚ͘DĂĂƌĚĞďŽŽĚƐĐŚĂƉǁĂƐ
ĚƵŝĚĞůŝũŬ͘ĞŵĞĞƐƚĞWĂŶĐƌĂƐƐĞƌƐǁĂƌĞŶǀŽŽƌůŬŵĂĂƌĞŶŐŝŶŐĞŶĞƌŽŽŬǀĂŶƵŝƚĚĂƚďŝũĞĞŶ
ĞǀĞŶƚƵĞůĞĨƵƐŝĞ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐďŝũůŬŵĂĂƌŐĞǀŽĞŐĚǌŽƵǁŽƌĚĞŶ͘ŝƚďĞĞůĚǁĞƌĚǀĞƌƐƚĞƌŬƚĚŽŽƌ
ƵŝƚůĂƚŝŶŐĞŶǀĂŶĚĞǀŽƌŝŐĞĐŽŵŵŝƐƐĂƌŝƐǀĂŶĚĞ<ŽŶŝŶŐ͕ĚĞŚĞĞƌZĞŵŬĞƐ͕ĚŝĞŶĂĂƌaanleiding van
onze enquête ǀĂŶϮϬϭϱĂĂŶŐĂĨĚĂƚŐĞǌŝĞŶĚĞůŝŐŐŝŶŐǀĂŶ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐ͕ůŬŵĂĂƌĞĞŶůŽŐŝƐĐŚĞĞŶ
ŵŽŐĞůŝũŬĞŽƉƚŝĞǁĂƐ͘
EĂĚĂƚĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞƌĂĂĚ͕ǌŽŶĚĞƌĚĞŝŶǁŽŶĞƌƐǀĂŶ>ĂŶŐĞĚŝũŬƚĞĐŽŶƐƵůƚĞƌĞŶ͕ŚĞƚďĞƐůƵŝƚƚŽƚĨƵƐŝĞ
ŵĞƚ,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚŚĞĞĨƚŐĞŶŽŵĞŶŝƐĞƌŝŶ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐŐƌŽƚĞŽŶǀƌĞĚĞŽŶƚƐƚĂĂŶŽǀĞƌĚĞǌĞǀŽŽƌ
ŽŶƐŽŶďĞŐƌŝũƉĞůŝũŬĞŬĞƵƐ͘ĞŝŶǁŽŶĞƌƐǀŽĞůĞŶǌŝĐŚĚĞŵŽĐƌĂƚŝƐĐŚďŝũǌŽŶĚĞƌďĞŶĂĚĞĞůĚ͘Ğ
ŵĞĞƌĚĞƌŚĞŝĚǀĂŶĚĞŝŶǁŽŶĞƌƐŚĞĞĨƚŶŝĞƚƐŵĞƚ,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚĞŶŶƵŽŽŬŶŝĞƚŵĞĞƌŵĞƚĚĞ
ŐĞŵĞĞŶƚĞ>ĂŶŐĞĚŝũŬ͘,ĞƚǀĞƌƚƌŽƵǁĞŶŝƐwèg͘ECHT HELEMAAL WÈG! /ŶŚĞƚǀŽŽƌůŝŐŐĞŶĚĞ
ŚĞƌŝŶĚĞůŝŶŐƐǀŽŽƌƐƚĞůǁŽƌĚƚŐĞǁĞǌĞŶŽƉĚĞƵŝƚŬŽŵƐƚĞŶǀĂŶŚĞƚĚƌĂĂŐǀůĂŬŽŶĚĞƌǌŽĞŬŝŶ^ŝŶƚ
WĂŶĐƌĂƐĞŶ<ŽĞĚŝũŬ͘sŽŽƌĚĞďĞǁŽŶĞƌƐŝƐĚŝĞƵŝƚŬŽŵƐƚƐŝŵƉĞů͘/ŬĐŝƚĞĞƌƵŝƚŚĞƚƌĂƉƉŽƌƚǀĂŶ/ΘK͗
ĞŶŵŝŶĚĞƌŚĞŝĚǌŝĞƚǁĞůŝĞƚƐŝŶĞĞŶĨƵƐŝĞŵĞƚ,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚ͘/Ŷ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐǀŝŶĚƚϭϭйǀĂŶĚĞ
ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶĚŝƚĞĞŶŐŽĞĚƉůĂŶ͘/Ŷ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐŝƐĚŝƚƉůĂŶǀŽŽƌϲϮйǀĂŶĚĞƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶŶŝĞƚ
ĂĐĐĞƉƚĂďĞů͘,ĞƚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝĞǀĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞůĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬǀĂŶ/ΘKŝŶϮϬϭϵďĞǀĞƐƚŝŐĚĞŝŶĨĞŝƚĞĚĞ
ƵŝƚŬŽŵƐƚĞŶǀĂŶ͞ĚŝĞĂŵĂƚĞƵƌŝƐƚŝƐĐŚĞ͟ĞŶƋƵġƚĞǀĂŶĚĞŽƌƉƐƌĂĂĚŝŶϮϬϭϱ͊

,ĞƚŝƐďĞƐĐŚĂŵĞŶĚĚĂƚŝŶŚĞƚŚĞƌŝŶĚĞůŝŶŐƐŽŶƚǁĞƌƉŚĞƚƐƚĞƌŬůĞŝĚĞƌƐĐŚĂƉǁŽƌĚƚŐĞŶŽĞŵĚŽŵĚĞ
ŽǀĞƌŐƌŽƚĞŵĞĞƌĚĞƌŚĞŝĚǀĂŶĚĞďĞǁŽŶĞƌƐŝŶ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐŶŝĞƚƚĞŐĞŵŽĞƚƚĞŬŽŵĞŶĞŶĚŽŽƌƚĞ
ŐĂĂŶŽƉĚĞŝŶŐĞƐůĂŐĞŶǁĞŐ͘ĞŶďĞůĂŶŐƌŝũŬĂƐƉĞĐƚǀĂŶƐƚĞƌŬůĞŝĚĞƌƐĐŚĂƉŝƐŶĂŵĞůŝũŬŽŽŬĞĞŶ
ǌĞůĨŬƌŝƚŝƐĐŚĞŚŽƵĚŝŶŐ͘EŝĞŵĂŶĚŚĞĞĨƚǌŝĐŚŶŽŐĂĨŐĞǀƌĂĂŐĚǁĂŶŶĞĞƌǌĞ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐĞŶ<ŽĞĚŝũŬ
ǌŝũŶŬǁŝũƚŐĞƌĂĂŬƚŝŶŚĞƚŚĞůĞĨƵƐŝĞƉƌŽĐĞƐĞŶŚŽĞĚŝƚƚĞƌĞƉĂƌĞƌĞŶŝƐ͘DĞŶŐĂĂƚĞƌŬĞŶŶĞůŝũŬǀĂŶƵŝƚ
ĚĂƚŚĞƚŐĞǁŽŽŶŽƉƐƚĂŶĚŝŐĞĚŽƌƉƐŬĞƌŶĞŶǌŝũŶ͘,ĞƚŝƐĞĐŚƚĞƌǁĞůĂůůĞŵĂĂůǀĞƌŽŽƌǌĂĂŬƚĚŽŽƌŶŝĞƚ
ŐŽĞĚƚĞůƵŝƐƚĞƌĞŶĞŶĞĞŶƐůĞĐŚƚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝĞŵĞƚĚĞďĞǁŽŶĞƌƐ͘ĞďĞůŽĨƚĞƐǀŽŽƌĂĨĚĂƚŚĞƚ
ĨƵƐŝĞƉƌŽĐĞƐŵĞƚǌĞĞƌĚĞŵŽĐƌĂƚŝƐĐŚĞƐƉĞůƌĞŐĞůƐŝŶŐĞǌĞƚǌŽƵǁŽƌĚĞŶďůĞĞŬĞĞŶǁĂƐƐĞŶŶĞƵƐ͘Ğ
ĚŽŽƌĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞ>ĂŶŐĞĚŝũŬƚŽĞŐĞƉĂƐƚĞďƵƌŐĞƌƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĞŝŶ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐŝƐĂůũĂƌĞŶĞĞŶŐƌŽƚĞ
ďƌŽŶǀĂŶĨƌƵƐƚƌĂƚŝĞ͘>ĞĞĨďĂĂƌŚĞŝĚƐŽŶĚĞƌǁĞƌƉĞŶĚŝĞĂůŚĞĞůůĂŶŐĚĞŐĞŵŽĞĚĞƌĞŶďĞǌŝŐŚŽƵĚĞŶǌŝũŶ
ĚŽŽƌĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞ>ĂŶŐĞĚŝũŬJARENLANG VOLSTREKT ŐĞŶĞŐĞĞƌĚ͘ĞǁŽŶĞƌƐŝŶŝƚŝĂƚŝĞǀĞŶĞŶ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĞƐǌŝũŶĚŽŽƌĂŵďƚĞŶĂƌĞŶĞŶƉŽůŝƚŝĞŬǀƌŝũǁĞůŶŝĞƚŽƉŐĞǀŽůŐĚ͘Ăƚ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐǌŝĐŚŵĞĞƌ
ďŝũůŬŵĂĂƌĚĂŶďŝũ>ĂŶŐĞĚŝũŬƚŚƵŝƐǀŽĞůƚďĞƚĞŬĞŶƚĞĐŚƚĞĞŶǀĞƚƚĞŽŶǀŽůĚŽĞŶĚĞǀŽŽƌĚĞƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐ
ǀĂŶŚĞƚŬĞƌŶĞŶďĞůĞŝĚŝŶ>ĂŶŐĞĚŝũŬ͘sŽŽƌĚĞŽƌƉƐƌĂĂĚŝƐŚĞƚƌŽŶĚƵŝƚĨƌƵƐƚƌĞƌĞŶĚĚĂƚŝŶŚĞƚ
ŚĞƌŝŶĚĞůŝŶŐƐǀŽŽƌƐƚĞůĚĞĂĐƚŝĞƐĚŝĞĚŽŽƌĚĞsĞƌĞŶŝŐŝŶŐŽƌƉƐƌĂĂĚǌŝũŶŝŶŐĞǌĞƚ͕ĂĐƚŝĞƐǀĂŶENKELE
ŝŶǁŽŶĞƌƐǁŽƌĚĞŶŐĞŶŽĞŵĚ͘ĞŽƌƉƐƌĂĂĚŝƐĂůƐŝŶĚƐĚĞŽƉƌŝĐŚƚŝŶŐĞĞŶŐĞƐƉƌĞŬƐƉĂƌƚŶĞƌǀĂŶĚĞ
ŐĞŵĞĞŶƚĞ͘,ŽĞǌŽďƵƌŐĞƌƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĞ͘KŽŬǁŝůŝŬŐƌĂĂŐďĞŶĂĚƌƵŬŬĞŶĚĂƚďŝũĚĞŬĞƵǌĞǀŽŽƌ
ůŬŵĂĂƌ͕ǀŽŽƌĚĞďĞǁŽŶĞƌƐĚĞŝĚĞŶƚŝƚĞŝƚǀĂŶ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐŐĞĞŶŝƐƐƵĞǁĂƐŵĂĂƌĚĞůŝŐŐŝŶŐďŝũĞŶ
ĚĞƐŽĐŝĂůĞĐŽŚĞƐŝĞŵĞƚůŬŵĂĂƌ͘ĞďƌŝĞĨĚŝĞŶĂĂƌĂĂŶůĞŝĚŝŶŐǀĂŶĚĞŬĞƵǌĞƐŝŶĚŝƚ
ŚĞƌŝŶĚĞůŝŶŐƐǀŽŽƌƐƚĞůŶĂĂƌĂůůĞŝŶǁŽŶĞƌƐǀĂŶ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐŝƐŐĞƐƚƵƵƌĚ͕ǁŽƌĚƚĞƌǀĂƌĞŶĂůƐ
ďĞǀĞƐƚŝŐŝŶŐĚĂƚŚĞƚŐĞŵĞĞŶƚĞďĞƐƚƵƵƌŐĞĞŶŬĂĂƐŚĞĞĨƚŐĞŐĞƚĞŶǀĂŶŚĞƚďĞƚƌĞŬŬĞŶďŝũĞŶ
ŵŽƚŝǀĞƌĞŶǀĂŶďƵƌŐĞƌƐ͘KŵĚĂƚŚĞƚŐĞŵĞĞŶƚĞďĞƐƚƵƵƌŶŽŐƐƚĞĞĚƐŶŝĞƚŽǀĞƌƚƵŝŐĚŝƐǀĂŶĚĞ
ǁĞƌŬĞůŝũŬĞŽŶǀƌĞĚĞĞŶǁĂŶƚƌŽƵǁĞŶŚĞĞĨƚĚĞŽƌƉƐƌĂĂĚďĞƐůŽƚĞŶŽŵĞĞŶƉĞƚŝƚŝĞƚĞŚŽƵĚĞŶŝŶ
^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐ͘sĂŶĂĨũƵůŝĚŝƚũĂĂƌůŽƉĞŶŐĞŵŽƚŝǀĞĞƌĚĞWĂŶĐƌĂƐƐĞƌƐĂůůĞĚĞƵƌĞŶĂĨŽŵ
ŚĂŶĚƚĞŬĞŶŝŶŐĞŶŽƉƚĞŚĂůĞŶ͘ŝƚǁŽƌĚƚŐĞĐŽŶƚŝŶƵĞĞƌĚ͊ONGEACHT ĚĞƌĂĂĚƐďĞƐůƵŝƚĞŶǀĂŶ
ĂĂŶƐƚĂĂŶĚĞϴŽŬƚŽďĞƌ͘ĞǁĞŶƐǀĂŶĂůůĞŽŶĚĞƌƚĞŬĞŶĂĂƌƐǌĂůƵŝƚĞŝŶĚĞůŝũŬďĞŽŽƌĚĞĞůĚǁŽƌĚĞŶĚŽŽƌ
ĚĞdǁĞĞĚĞ<ĂŵĞƌĚĞƌ^ƚĂƚĞŶ'ĞŶĞƌĂĂů͘ŝĞǌĂůǌĞŬĞƌŽŶĚĞƌĚĞŝŶĚƌƵŬǌŝũŶǀĂŶŚĞƚĂĂŶƚĂů
WĂŶĐƌĂƐƐĞƌƐĚĂƚǀŝŶĚƚĚĂƚ>ĂŶŐĞĚŝũŬĞĞŶǀĞƌŬĞĞƌĚĞŬĞƵƐǀŽŽƌ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐŵĂĂŬƚ͘
ĞŽƌƉƐƌĂĂĚǀŝŶĚƚĚĂƚŚĞƚŚĞƌŝŶĚĞůŝŶŐƐǀŽŽƌƐƚĞůŶŝĞƚĞĐŚƚǀĞƌƚƌŽƵǁĞŶďŝĞĚƚǀŽŽƌĚĞƚŽĞŬŽŵƐƚ
ǀĂŶ>ĂŶŐĞĚŝũŬ͘,ĞƚƌŽďƵƵƐƚĞŬĂƌĂŬƚĞƌĚĂƚĚŝƚƵŝƚŵŽĞƚƐƚƌĂůĞŶǁŽƌĚƚƚĞŶŝĞƚŐĞĚĂĂŶĚŽŽƌĚĞ
ǌŽƌŐĞŶŽǀĞƌŚĞƚĞǀĞŶƚƵĞůĞŶŝĞƚŵĞĞŐĂĂŶǀĂŶ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐĞŶ<ŽĞĚŝũŬ͘KŽŬĚĞƉůĂŶŶĞŶǀŽŽƌ
ďƵƌŐĞƌƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĞǌŝũŶŶŝĞƚƵŝƚŐĞǁĞƌŬƚĞŶĚŝƚŐĞĞĨƚŶƵũƵŝƐƚ͕ŐĞůĞƚŽƉĚĞŚƵŝĚŝŐĞĞƌǀĂƌŝŶŐĞŶŝŶŽŶƐ
ĚŽƌƉ͕ĂďƐŽůƵƵƚŐĞĞŶǀĞƌƚƌŽƵǁĞŶǀŽŽƌĚĞƚŽĞŬŽŵƐƚǀĂŶĚĞŶŝĞƵǁĞŐĞŵĞĞŶƚĞĞŶŚĞƚǁĞůďĞǀŝŶĚĞŶ
ǀĂŶŚĂĂƌďƵƌŐĞƌƐ͘
ĞŵĞĞƐƚĞƉŽůŝƚŝĞŬĞƉĂƌƚŝũĞŶŝŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞƌĂĂĚŚĞďďĞŶĚĞŵŽĐƌĂƚŝĞďŝũŶĂĂůƐĞĞŶǀĂĂŶĚĞůŝŶ
ŚƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĂĞŶǁĂĂƌĚĞŶƐƚĂĂŶ͘'ĞĂĐŚƚĞƌĂĂĚƐůĞĚĞŶ͕ŝŬƌŽĞƉƵŵĞƚŬůĞŵŽƉĚĂƚǁĂĂƌŵĂŬĞŶ
ĞŶĚĞŝŶǁŽŶĞƌƐǀĂŶ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐĚŽŽƌĠĐŚƚůĞŝĚĞƌƐĐŚĂƉƚĞƚŽŶĞŶĞŶĚĞƵŝƚŬŽŵƐƚĞŶǀĂŶĚĞĚŝƌĞĐƚĞ
ĚĞŵŽĐƌĂƚŝĞƚĞƌĞƐƉĞĐƚĞƌĞŶ͘,ĞƚŬĂŶƚŽĐŚŶŝĞƚǌŽǌŝũŶĚĂƚƵĂůƐŐĞŬŽǌĞŶǀŽůŬƐǀĞƌƚĞŐĞŶǁŽŽƌĚŝŐĞƌ
ŵŽĞĚǁŝůůŝŐĚĞǀŽŽƌŬĞƵƌǀĂŶĞĞŶŐƌŽŽƚĚĞĞůǀĂŶĚĞŝŶǁŽŶĞƌƐǀĂŶĞĞŶĚŽƌƉŶĂĂƐƚƵŶĞĞƌůĞŐƚĞŶ
ŚŝĞƌŵĞĞŽƉĞŶůŝũŬĞƌŬĞŶƚŵĞƚĚĞŵĞŶŝŶŐǀĂŶĚĞǌĞďƵƌŐĞƌƐŐĞĞŶƌĞŬĞŶŝŶŐƚĞǁŝůůĞŶŚŽƵĚĞŶĞŶ
ĚĂĂƌŽŵĚĞǌĞŝŶǁŽŶĞƌƐŽǀĞƌƚƵŝŐĚĚĂƚĚĞŵŽĐƌĂƚŝĞŝŶĚĞǌĞŐĞŵĞĞŶƚĞŬĞŶŶĞůŝũŬŶŝĞƚďĞƐƚĂĂƚ͘
dŽƚƐůŽƚŵĞƌŬŝŬŽƉĚĂƚsĞƌĞŶŝŐŝŶŐŽƌƉƐƌĂĂĚ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐǌŝĐŚŚĞƚƌĞĐŚƚǀŽŽƌďĞŚŽƵĚŽŵŽƉĞĞŶ
ĚĂĂƌǀŽŽƌďĞĚŽĞůĚŵŽŵĞŶƚĞĞŶƐĐŚƌŝĨƚĞůŝũŬĞǌŝĞŶƐǁŝũǌĞŝŶƚĞĚŝĞŶĞŶ͘
/ŬĚĂŶŬƵǀŽŽƌƵǁĂĂŶĚĂĐŚƚ͘

ŝũůĂŐĞϳ
dĞĂŵŽƌƉƐƌĂĂĚŶŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϵ͘

1RWXOHQ$OJHPHQH/HGHQYHUJDGHULQJPHL
9RRU]LWWHU
1RWXOLVW
$DQWDODDQZH]LJHOHGHQ LQFOXVLHIEHVWXXU 
$DQYDQJXXU

 2SHQLQJ
'HYRRU]LWWHURSHQWGHYHUJDGHULQJHQKDDNWLQRSKHWFLWDDWYDQYRULJMDDU³'H'RUSVUDDGVWUDDOWZHHU
XLWZDDU]LMYRRUVWDDWQDPHOLMNIULVNUDFKWLJHQDFWLHI´'HYRRU]LWWHUZLOJUDDJWRHYRHJHQGDWKHW
EHVWXXUHQWKRXVLDVWGHGLYHUVHRQGHUZHUSHQDDQSDNWHQWURWVLVRSZDWLQKHWMDDUDOLVEHUHLNW
2QGHUDQGHUHLVHULQHHQNRUWWLMGVEHVWHNHHQQLHXZEHVWXXUJHYRUPGYRRUKHWGRUSVKXLV³'H*HLVW´
 0HGHGHOLQJHQ
(U]LMQJHHQPHGHGHOLQJHQYDQKHWEHVWXXUQRFKYDQGHWRHKRRUGHUV
 1RWXOHQYDQPHL
'HQRWXOHQZRUGHQPHWLQVWHPPLQJYDQGHDDQZH]LJHOHGHQJRHGJHNHXUG
9UDDJYDQppQYDQGHDDQZH]LJHOHGHQ,VGHZHEVLWHUHOHYDQW"
9ROJHQVGH'RUSVUDDGKHHIWGHZHEVLWHKDDUPHHUZDDUGHEHZH]HQ$DQGHZHEVLWHLVGH
)DFHERRNSDJLQDYDQGH'RUSVUDDGJHNRSSHOG'HSDJLQDKHHIWPHWQDPHELMKHWLWHPPEWHHQ
QLHXZEHVWXXUYRRUGH*HLVWEH]RHNHUVJHKDG0HGHGDDUGRRUKHHIWGH*HLVWHHQQLHXZEHVWXXU
JHNUHJHQ'HXLWQRGLJLQJYRRUGH$OJHPHQH/HGHQYHUJDGHULQJWURNEH]RHNHUV
 6HFUHWDULHHOMDDUYHUVODJ
'HVHFUHWDULVOHHVWKHWVHFUHWDULHHOMDDUYHUVODJYRRU+LHULQVWDDQDOOHJHEHXUWHQLVVHQHQSURMHFWHQ
ZDDUGH'RUSVUDDGKHWDIJHORSHQMDDUDDQKHHIWJHZHUNW+HWMDDUYHUVODJNDQZRUGHQQDJHOH]HQRS
GHZHEVLWHYDQGH9HUHQLJLQJ'RUSVUDDG6LQW3DQFUDV
 9HUVODJ3HQQLQJPHHVWHU
'HSHQQLQJPHHVWHUJHHIWWHNVWHQXLWOHJRYHUGHMDDUFLMIHUVYDQHQGHEHJURWLQJYDQ
'HRQWZLNNHOLQJVNRVWHQ]LMQEHVWHHGDDQGHQLHXZHZHEVLWHGH]HXLWJDYHZRUGWRYHUMDDU
YHUVSUHLGRPKHWVDOGR]RODDJPRJHOLMNWHKRXGHQ
'HRSEUHQJVWYDQGHFRQWULEXWLHLVZDWDFKWHUJHEOHYHQWHQRS]LFKWHYDQ'LWNRPWGRRUGDWHQNHOH
OHGHQKXQOLGPDDWVFKDSKHEEHQEHsLQGLJGRPGDW]LMKHWQLHWHHQVZDUHQPHWHHQEHVOXLWYDQGH
'RUSVUDDG'H'RUSVUDDGEHKDUWLJWELMYRRUEHHOGJHHQLQGLYLGXHOHSUREOHPHQPDDUGHEHODQJHQYDQ
KHWGRUS
+HWOLGPDDWVFKDSYDQ'RUSVZHUN1RRUG+ROODQGLVHHQJRHGHLQYHVWHULQJJHZHHVWDDQJH]LHQZLMYDQ
GH]HYHUHQLJLQJMXULGLVFKHQILQDQFLHHODGYLHVNUHJHQPEWGRUSVKXLV³'H*HLVW´
'HNRVWHQYRRURQGHUKRXGYDQGHZHEVLWHYDQ¼LVGHGLWMDDUYRRUKHWODDWVWDDQJH]LHQRQ]H
QLHXZHZHEPDVWHUKHWRQGHUKRXGYDQGHQLHXZHZHEVLWHVSRQVRUW
9UDDJYDQppQYDQGHDDQZH]LJHOHGHQ:DDURPZRUGWHUHHQNUDQVHQEORHPVWXNQHHUJHOHJG"
'HNUDQVZRUGWJHOHJGYRRUGHDOJHPHQHGRGHQKHUGHQNLQJRSPHL+HWEORHPVWXNLVDSDUWYRRUGH
JHYDOOHQ6LQW3DQFUDVVHUV+LHUPHHLVJHOLMNDJHQGDSXQWEHKDQGHOG
 9HUVODJNDVFRQWUROHFRPPLVVLH
2SDSULOLVGRRUGHNDVFRPPLVVLHEHVWDDQGHXLWGHKHUHQHQGHNDVFRQWUROHXLWJHYRHUG
'HERHNHQHQEHVFKHLGHQ]LMQJHFRQWUROHHUG2SEDVLVYDQGHXLWJHYRHUGHFRQWUROHLVGH
NDVFRPPLVVLHYDQPHQLQJGDWKHWMDDUYHUVODJHQGHEHJURWLQJYDQLQRUGH]LMQHQHHQMXLVW
EHHOGJHHIWYDQGHILQDQFLsOH]DNHQ2SEDVLVKLHUYDQVWHOWGHNDVFRPPLVVLHDDQGH$OJHPHQH
/HGHQYHUJDGHULQJYRRURPKHWEHVWXXUGHFKDUJHWHYHUOHQHQYRRUKHWJHYRHUGHILQDQFLsOHEHOHLG

 $IWUHGHQNDVFRQWUROHFRPPLVVLHOLG
'HKHHU WUHHGWDIDOVNDVFRQWUROHFRPPLVVLHOLG
 9HUNLH]LQJQLHXZNDVFRQWUROHFRPPLVVLHOLG
'HKHHU EOLMIWQRJYRRUMDDUDDQHQWUHHGWYROJHQGMDDUDI
'HKHHU WUHHGWDDQDOVHNDVFRQWUROHFRPPLVVLHOLGPHYURXZ
WUHHGDIDOVUHVHUYHNDVFRQWUROHFRPPLVVLHOLG
 %HJURWLQJ
,VEHKDQGHOGELMSXQW
 9HUNLH]LQJHQEHVWXXUVZHUNJURHSOHGHQ
9RRU]LWWHUHQEHVWXXUVOLG UHGHQDIWUHHGWDDQDOVQLHXZH
YRRU]LWWHUYDQGH'RUSVUDDG
 5RQGYUDDJ
0HGHGHOLQJHQYUDJHQYDQGHKHHU
 +HWSDQGYDQGHILUPD9URHJRSLVHHQVWUDWHJLVFKHDDQNRRSYDQGHJHPHHQWH/DQJHGLMNJHZHHVW
PHWDOVGRHOLQGHWRHNRPVWGH+HOOLQJGRRUWUHNNHQQDDUGH%RYHQZHJ
 %RXZYHUJXQQLQJHQZRUGHQQLHWPHHUJHSXEOLFHHUGLVKLHUHHQRSORVVLQJYRRUWHYLQGHQ" 'LWSXQW
ZRUGWGRRUJHVFKRYHQQDDUGHYHUJDGHULQJYDQKHWGRUSVSODWIRUP
 3ODQQHQ'RUSVKDUWQDMDDURYHUOHJLVKHWRSJHVWHOGHSODQDIJHNHWVWRSSDUNHHUSODDWVHQ(U]DO
HHQQLHXZSODQZRUGHQLQJHGLHQGPHWPRJHOLMNSDUNHHUSODDWVHQERYHQJURQGVDSSDUWHPHQWHQHQ
KXLVDDQGH(O]HQODDQ
6OXLWLQJ
'HYRRU]LWWHUEHGDQNWDOOHDDQZH]LJHQYRRUKXQNRPVWHQVOXLWGH]HYHUJDGHULQJ

1RWXOHQ FRQFHSW 
$OJHPHQH/HGHQYHUJDGHULQJPHL
$DQZH]LJHEHVWXXUVOHGHQ

$IZH]LJPHWNHQQLVJHYLQJ
$DQZH]LJHOHGHQNDVFRQWUROH 
2SHQLQJ
'HYRRU]LWWHURSHQWRPXXUGHYHUJDGHULQJHQKHHWLHGHUYDQKDUWHZHONRP
0HGHGHOLQJHQ
(U]LMQJHHQPHGHGHOLQJHQYDQKHWEHVWXXUHQDDQZH]LJHOHGHQ
1RWXOHQ$/9PHL
'HYRRU]LWWHUYHUNODDUWGHZLVVHOLQJHQLQKHWEHVWXXUHQLVYHUKHXJGGDWKHWEHVWXXUZHHULVDDQJHYXOG
PHW(U]LMQJHHQRSPHUNLQJHQRSGHQRWXOHQHQZRUGHQGH]HJRHGJHNHXUG
-DDUYHUVODJ%HVWXXU
'HYRRU]LWWHUOHHVWKHWMDDUYHUVODJYRRUPHWUXLPWHYRRUHQLJHGLVFXVVLHRPWUHQWKHWQLHXZWHERXZHQ
GRUSVKDUWHQGHEH]RUJLQJYDQGH1LHXZVNUDQW'H'RUSVUDDG]DO]LFKQLHWEHPRHLHQPHWGHLQULFKWLQJ
HQXLWUXVWLQJYDQGHQLHXZERXZ'HFRPPXQLFDWLHQDDUGHEH]RUJHUVYDQGH1LHXZVNUDQWPRHW
ZRUGHQDDQJHSDVW+HWMDDUYHUVODJ]DORSGHZHEVLWHJHSODDWVWZRUGHQ
-DDUYHUVODJ3HQQLQJPHHVWHU
'H3HQQLQJPHHVWHUOLFKWKHWMDDUYHUVODJWRH/HGHQPHUNHQRSGDWDIVFKULMYHQYDQGHZHEVLWHRYHU
WLHQMDDUWHODQJLVHQVWHOOHQYRRURPGLWDDQWHSDVVHQQDDUPD[LPDDOYLMIMDDU+HWEHVWXXUQHHPW
GH]HRSPHUNLQJWHUKDUWH7HYHQVEHYUHHPGKHWGHOHGHQGDWGHVWXNNHQUHHGV]LMQRQGHUWHNHQG
YRRUDIJDDQGDDQGHJRHGNHXULQJLQGH$/9'LW]DOELMYROJHQGHYHUVODJZRUGHQDDQJHSDVW
9HUVODJ.DVFRQWUROHFRPPLVVLH
'KUOHHVWKHWYHUVODJYDQGHNDVFRQWUROHFRPPLVVLHYRRU+LMPHUNWRSGDWGHSHQQLQJPHHVWHUGH
ILQDQFLsOHVWXNNHQRSRUGHKHHIW'HNDVFRQWUROHFRPPLVVLHVWHOWYRRUKHWEHVWXXUGHFKDUJHWHYHUOHQHQ
RYHUKHWJHYRHUGHILQDQFLsOHEHOHLG'HYHUJDGHULQJQHHPWKHWYRRUVWHORYHUHQGHFKDUJHHUWKHW
EHVWXXU
$IWUHGHQNDVFRQWUROHFRPPLVVLHOLG
'KUWUHHGWQDGULHMDDUGHNDVFRQWUROHWHKHEEHQXLWJHYRHUGDIDOVNDVFRQWUROHFRPPLVVLHOLG:DDUYDQ
ppQMDDUDOVUHVHUYHLYPYRRUWLMGLJDIWUHGHQYDQKHWNDVFRQWUROHFRPPLVVLHOLG
+HWEHVWXXUEHGDQNWKHPYRRU]LMQLQ]HW9DQZHJH]LMQDIZH]LJKHLG]DOGHSHQQLQJPHHVWHUGHGDQN
DDQKHPRYHUEUHQJHQ0Z]DODDQWUHGHQDOVNDVFRQWUROHFRPPLVVLHOLGYRRUGHNRPHQGHWZHH
ERHNMDUHQ
9HUNLH]LQJQLHXZUHVHUYHOLGNDVFRQWUROH
'KUVWHOWYRRURP]LMQHFKWJHQRWHDDQWHVWHOOHQDOVUHVHUYHOLGYRRUGHNDVFRQWUROHFRPPLVVLH+HW
EHVWXXUQHHPWKHWYRRUVWHODDQ
%HJURWLQJ
'HSHQQLQJPHHVWHUEHKDQGHOWGHEHJURWLQJYRRUKHWERHNMDDU'KUYUDDJWRIGH'RUSVUDDGLQ
DDQPHUNLQJNDQNRPHQYRRUHHQJHPHHQWHOLMNHVXEVLGLH'HYRRU]LWWHUYHUNODDUWGDWGH'RUSVUDDG
YDQZHJHKDDURQDIKDQNHOLMNKHLGJHHQVXEVLGLH]DODDQYUDJHQ(QLJHGLVFXVVLHRPWUHQWVXEVLGLHYDQXLW
KHW3URYLQFLDDOEHVWXXU]DOZRUGHQRQGHU]RFKW
'HRQWPRHWLQJPHWKHWEHVWXXUYDQKHWYRRUVDPHQZHUNLQJPHWGH'RUSVUDDGNDQZDDUVFKLMQOLMN
OHLGHQWRWHHQDDQYUDDJYRRUELMGUDJHLQELM]RQGHUHJHYDOOHQHQDFWLHVGLHWHQJRHGHNRPHQYDQGH
EHZRQHUVYDQ6LQW3DQFUDV
5RQGYUDDJ
KHHIWWLMGHQV]LMQDDQZH]LJKHLGELMGHSOHQDLUHYHUJDGHULQJYDQKHW'RUSVSODWIRUP '3 DDQGH
DDQZH]LJHDPEWHQDDU JHYUDDJGQDDUUDSSRUWHQEHWUHIIHQGHGH%RYHQZHJ'LHKHHIWKLMNRUWGDDUQD
RQWYDQJHQYDQ
'RUSVUDDG6LQW3DQFUDV1RWXOHQ$/9GRF

%ODGYDQ

YUDDJWQDDUGHHUYDULQJYDQGH'RUSVUDDGRPWUHQWGHUDSSRUWDJHYDQGH%RYHQZHJ3HSSLQJOHJW
XLWGDWGHFRPPXQLFDWLHEHWUHIIHQGHGH%RYHQZHJQLHWVRHSHOYHUORRSW*HSODQGVWDDWYRRU]RPHU
HHQQDGHUHVFKRXZ
2SGHYUDDJQDDUGHZDWHURYHUODVWLQKHW=XLGHUODDQWMHNDQGH'RUSVUDDGPHOGHQGDWKHWRQGHU]RHN
GRRUGHJHPHHQWHLQVDPHQZHUNLQJPHWGHEHWURNNHQEHZRQHUVGDDGZHUNHOLMNLVJHVWDUW
YHUKDDOWGDWGHEHZRQHUVYDQ6LQW3DQFUDVEOLMPRHWHQ]LMQPHWGHKXLGLJHVLWXDWLHYDQGH*HLVWHQ
JHHIWHHQFRPSOLPHQWRYHUGHXLWYRHULQJYDQGH1LHXZVNUDQW+LMYUDDJWQDDUGHVDPHQZHUNLQJ
WXVVHQGHJHPHHQWHHQKHW '3 LQ6LQW3DQFUDVQDYKHWRSKHIIHQYDQKHW'3LQ%URHNRS/DQJHGLMN
YHUKDDOWGDWGHVDPHQZHUNLQJUHGHOLMNJDDWPDDUHHQDDQWDOWRH]HJJLQJHQKHUKDDOGHOLMNRSGHDJHQGD
JHSODDWVWPRHWHQZRUGHQ
YLQGWKHWYUHHPGGDWGHJHPHHQWHDOOHHQYLDGHZHEVLWHGHERXZDDQYUDJHQHQYHUJXQQLQJYHUOHQLQJ
EHNHQWPDDNW'LWLVELMYHOHLQZRQHUVQLHWEHNHQG'H'RUSVUDDGLVKHWHHQVHQ]DOLQGHYROJHQGH
XLWJDYHYDQKDDU1LHXZVNUDQWGHLQZRQHUVDWWHQGHUHQRSGHPRJHOLMNKHLGYRRUHHQ JUDWLV 
DERQQHPHQWYDQGHJHPHHQWHOLMNHPHGHGHOLQJHQYLDGHHOHNWURQLVFKHPHGLD
LVYHUEDDVGGDWKHWEHVWXXUYDQGH'RUSVUDDGQLHWDDQZH]LJLVJHZHHVWELMGHRQWKXOOLQJYDQKHW
EHHOGMHELMKHWJH]RQGKHLGVFHQWUXPGH9URRQHQ'H'RUSVUDDGZDVQLHWRSGHKRRJWHYDQKHWWLMGVWLS
HQKHHIWGDDUYRRURRNJHHQXLWQRGLJLQJRQWYDQJHQ
VWHOWGDWLQKHWYHUOHGHQELMGHDDQOHJYDQ9URRQHUPHHULVJHVSURNHQRYHUKHWOHJJHQYDQHHQEUXJ
WXVVHQGHQLHXZERXZ9URRQHUPHHUHQ6LQW3DQFUDV+LMSOHLWGDWGH'RUSVUDDG]LFKLQ]HWRPDOVQRJ
HHQEUXJWXVVHQGH9URRQHUPHHUHQ6LQW3DQFUDVWHUHDOLVHUHQOHJWXLWGDWGHKXLGLJHLQ]HWYDQGH
'RUSVUDDGYROOHGLJQDDUGHRQWVOXLWLQJHQDDQOHJYDQGHYDDUZHJ1RRUGZHVWHOLMNYDQKHWGRUSULFKWLQJ
%URHNRS/DQJHGLMN]DOJDDQ'LWLQQDXZRYHUOHJPHWGH+LVWRULVFKH9HUHQLJLQJ6LQW3DQFUDV
YLQGWGDWGH'RUSVUDDG]LFKLQPRHW]HWWHQGDWLQGHNRPHQGHQLHXZERXZLQKHWGRUSDOOHZRQLQJHQ
JHHQJDVDDQVOXLWLQJPRJHQNULMJHQ'LWOLJWQLHWLQGHOLMQPHWKHWEHOHLGYDQGH'RUSVUDDGHQGH]H]DO
GDDULQRRNJHHQVWHOOLQJQHPHQ
YUDDJWRIGHERXZYDQKHWGRUSVFHQWUXPQXGHILQLWLHILV'H'RUSVUDDGJDDWHUYDQXLWGDWHUDOOHHQ
QRJGHIRUPHOHRQGHUWHNHQLQJPRHWSODDWVYLQGHQ'LWLVYDQZHJHGHSDVJHOHGHQ
JHPHHQWHUDDGVYHUNLH]LQJHQLJV]LQVYHUWUDDJG
6OXLWLQJ
'HYRRU]LWWHUVOXLWRPXXUGHYHUJDGHULQJHQEHGDQNWLHGHUYRRU]LMQDDQZH]LJKHLGHQLQ]HW

'RUSVUDDG6LQW3DQFUDV1RWXOHQ$/9GRF

%ODGYDQ

1RWXOHQ
$OJHPHQH/HGHQYHUJDGHULQJPHL
$DQZH]LJHEHVWXXUVOHGHQ
$DQZH]LJHOHGHQ
$IPHOGLQJHQ

 2SHQLQJ
'HYRRU]LWWHURSHQWRPXXUGHYHUJDGHULQJHQKHHWLHGHUYDQKDUWHZHONRP
 0HGHGHOLQJHQ
(U]LMQJHHQPHGHGHOLQJHQYDQKHWEHVWXXUHQDDQZH]LJHOHGHQ
 1RWXOHQ$/9PHL
'HQRWXOHQ]LMQWHUEHVFKLNNLQJYDQGHDDQZH]LJHOHGHQHQZRUGHQSHUSDJLQDGRRUJHQRPHQ(U]LMQ
JHHQRSRIDDQPHUNLQJHQZDDUPHHGHQRWXOHQ]LMQJRHGJHNHXUGHQZRUGHQRQGHUWHNHQG
 -DDUYHUVODJ%HVWXXU
'HYRRU]LWWHUOHHVWKHWMDDUYHUVODJYRRUHQYUDDJWGHYHUJDGHULQJRIHUDDQPHUNLQJHQ]LMQRSKHW
YHUVODJ*HHQDDQPHUNLQJHQHQYUDJHQ+HWMDDUYHUVODJ]DORSGHZHEVLWHJHSODDWVWZRUGHQ
 -DDUYHUVODJ3HQQLQJPHHVWHU
'H3HQQLQJPHHVWHUOLFKWKHWMDDUYHUVODJWRHHQYUDDJWGHYHUJDGHULQJRPRSRIDDQPHUNLQJHQ 
PHUNWRSGDWKHWEHGUDJYDQGHRQWYDQJHQFRQWULEXWLHFRUUHVSRQGHHUWPHWKHWDDQWDOYDQFD
OHGHQ'HSHQQLQJPHHVWHUOLFKWWRHGDWGDWMXLVWLV(U]LMQXLWVOXLWHQGJH]LQQHQOLGRQJHDFKWKHWDDQWDO
JH]LQVOHGHQ'HYHUJDGHULQJJDDWDNNRRUGPHWKHWYHUVODJ
 9HUVODJ.DVFRQWUROHFRPPLVVLH
'KUOHHVWKHWYHUVODJYDQGHNDVFRQWUROHFRPPLVVLHYRRU+LMPHUNWRSGDWGHSHQQLQJPHHVWHU
WLMGHQVGHNDVFRQWUROHGHILQDQFLsOHVWXNNHQRSRUGHKHHIWHQGHJHYUDDJGHVWXNNHQNDQWRQHQ'H
NDVFRQWUROHFRPPLVVLHVWHOWYRRUKHWEHVWXXUGHFKDUJHWHYHUOHQHQRYHUKHWJHYRHUGHILQDQFLsOHEHOHLG
'HYHUJDGHULQJQHHPWKHWYRRUVWHORYHUHQGHFKDUJHHUWKHWEHVWXXU
 $IWUHGHQNDVFRQWUROHFRPPLVVLHOLG
'KUWUHHGWQDGULHMDDUGHNDVFRQWUROHWHKHEEHQXLWJHYRHUGDIDOVNDVFRQWUROHFRPPLVVLHOLG+HW
EHVWXXUEHGDQNWKHPYRRU]LMQLQ]HW
WUHHGDDQDOVNDVFRQWUROHFRPPLVVLHOLGHQ]DOWH]DPHQPHWPZNRPHQGHNDVFRQWUROHXLWYRHUHQ
 9HUNLH]LQJQLHXZUHVHUYHOLGNDVFRQWUROH
'KU WHOW]LFKEHVFKLNEDDUDOVUHVHUYHOLGYRRUGHNDVFRQWUROHFRPPLVVLH+HWEHVWXXUJDDWKLHUPHH
DNNRRUG
9HUNLH]LQJEHVWXXUVOHGHQ
'HYRRU]LWWHUOHJWGHVLWXDWLHELQQHQKHWEHVWXXUXLWHQEHQDGUXNWGHQRRG]DNHOLMNKHLGYRRUKHW
WRHWUHGHQYDQQLHXZHEHVWXXUVOHGHQ'HXLWOHJGDWNDQGLGDWHQYRRUHHQZHUNJURHS]LFKVSHFLDDORS
GDWJHELHGNXQQHQSURILOHUHQOHLGWHUWRHGDWGKUEHODQJVWHOOLQJKHHIWYRRUGHZHUNJURHSYHUNHHU
EHUJJHHIWDDQGDWKLMWHURULsQWDWLHHHQYHUJDGHULQJZLOELMZRQHQ%HLGHKHUHQ]XOOHQYRRUQDGHUH
NHQQLVPDNLQJXLWJHQRGLJGZRUGHQ
 %HJURWLQJ
'HSHQQLQJPHHVWHUEHKDQGHOWGHEHJURWLQJYRRUKHWERHNMDDU
'HSHQQLQJPHHVWHUOLFKWWRHGDWLQELM]RQGHUHJHYDOOHQGLHGHJHPHHQWHHQLQZRQHUVDDQJDDQHQ
ERYHQGHEHJURWLQJNRPHQVXEVLGLH]DOZRUGHQDDQJHYUDDJG
(ULVJHHQFRPPHQWDDURIYUDJHQXLWGHYHUJDGHULQJ'HEHJURWLQJLVGDDUPHHDDQJHQRPHQ

'RUSVUDDG6LQW3DQFUDV1RWXOHQ$/9

%ODGYDQ

 )XVLH*HPHHQWH/DQJHGLMN
'HYRRU]LWWHUYHUWHOWLQKHWNRUWGHDDQORRSYDQGHIXVLHPHWGDDUELMGHLQ]HWYDQGH'RUSVUDDG '5 
'HJHPHHQWHLVRQGDQNVQDGUXNNHOLMNYHU]RHNYDQGH'5QLHWEHUHLGJHZHHVWWRWKHWUDDGSOHJHQYDQ
GHLQZRQHUVYDQ6LQW3DQFUDV'LWRRNQDLQVSUDDNRSHHQ)RUXPDYRQGZDDUGHPHQLQJYDQHHQ
DDQWDOJHPHHQWHUDDGVOHGHQZDVGDWDDQKHWYHU]RHNWRWRQGHU]RHNPRHWZRUGHQYROGDDQ'H
JHPHHQWHEHVOXLW]RQGHULQVSUDDNGHLQJHVODJHQZHJQDDUGHIXVLHPHW+HHUKXJRZDDUGYRRUWWH
]HWWHQ
,YPGHNRUWHDDQORRSWLMGYRRUKHWRUJDQLVHUHQYDQHHQHQTXrWHKHHIWGH'5HHQSHWLWLHRSJHVWDUWRS
)DFHERRNZDDUGHLQZRQHUVKXQNHX]HNHQEDDUNRQGHQPDNHQ'HSHWLWLHKHHIWUHDFWLHV
RSJHOHYHUGPHWGHYRRUNHXUYRRUDDQVOXLWLQJELM$ONPDDU(UUHNHQLQJPHHKRXGHQGGDWFDYDQ
GHEHZRQHUVLQ6LQW3DQFUDVDFWLHILVRS)DFHERRN
'H'5KHHIWLQHHQJHVSUHNPHW%HUHQVFKRW %HUHQVFKRWEHJHOHLGGHIXVLHYDQEHLGHJHPHHQWHQ 
DDQJHJHYHQGDWKHWVWDQGSXQWYDQGH'5EOLMIWRPGHLQZRQHUVGHNHXVWHELHGHQKXQYRRUNHXUXLWWH
VSUHNHQYRRUDDQVOXLWLQJELM+HHUKXJRZDDUGRI$ONPDDU7LMGHQVHHQYRRUOLFKWLQJVDYRQGWH
+HHUKXJRZDDUGKHHIWZHWKRXGHU-'RHVDDQJHJHYHQGDWHUUXLPWHLVYRRUGHPHQLQJYDQGH
EHYRONLQJ7HYHQVGHHOGHKLMPHHGDWWLMGHQVHHQJHVSUHNWXVVHQ$ONPDDU+HHUKXJRZDDUGHQ
/DQJHGLMN$ONPDDURSHQVWDDWYRRUWRHWUHGLQJYDQ6LQW3DQFUDV+HWEHVWXXUYDQGH'5VWDDWQHXWUDDO
LQGHNHX]HGLHGHLQZRQHUVYDQ6LQW3DQFUDVXLWVSUHNHQ
%HUHQVFKRWKHHIWGHJHPHHQWHRYHUWXLJGGDWGHLQZRQHUVYDQ6LQW3DQFUDVJHKRRUGGLHQHQWHZRUGHQ
HQKXQPHQLQJWHUHVSHFWHUHQ'HJHPHHQWHKHHIWLQPLGGHOVVWDSSHQWRWRUJDQLVDWLHYDQHHQHQTXrWH
JHQRPHQ'H'5]DOGHHOQHPHQDDQGHVDPHQVWHOOLQJYDQGHYUDJHQ'KUVWHOWGDWKLMJHHQ
YHUWURXZHQKHHIWHQJHHIWGDDUHHQXLWOHJRYHU+LMYUDDJWGH'5HURSWHVWDDQGDWGHYUDDJVWHOOLQJ
GXLGHOLMNLVRPWUHQWGHYRRUNHXUYDQDDQVOXLWLQJ+HWEHVWXXUYDQGH'5JHHIWGHYHUJDGHULQJDDQGDW
ELMKXQPHQLQJRYHUHHQRQYROGRHQGHGXLGHOLMNHYUDDJVWHOOLQJDOVQRJHHQHQTXrWHPHW
KDQGWHNHQLQJHQGRRUGH'5JHUHJLVVHHUG]DOZRUGHQ'HYHUJDGHULQJDQWZRRUGKLHURSPHWDSSODXV
'KUJHHIWHHQDDQWDOVXJJHVWLHVYRRUYUDJHQPEWGH0ROHQKRHYH9URQHHQGH%HYHU+LMLVYDQ
PHQLQJGDWRQ]HYRRU]LHQLQJHQLQKHWGRUSJHZDDUERUJGPRHWHQ]LMQ'KUJHHIWDDQ
GDWGH'5PRHWRQGHU]RHNHQZHONHYRRU]LHQLQJHQEHODQJULMN]LMQYRRUKHWGRUS'KUPHOGW
GDWELMHHQJHPHHQWHOLMNHIXVLHGHPRJHOLMNKHLGEHVWDDWGDWYLDKHW]J3ODVWHUNIRQGVHHQ(XURSHVH
ELMGUDJHYRRUFXOWXUHOH]DNHQPRJHOLMNLV7HYHQVPHOGWKLMGDWLQGHJHPHHQWH/DQJHGLMNHHQUHJHOYDQ
NUDFKWLVYRRULQZRQHUVYDQDIMDDUGHPRJHOLMNKHLGKHEEHQWRWGHHOQDPHDDQHHQHQTXrWH
'H'5]DOGLWQDJDDQ
'HKHUHQ HQZDDUVFKLMQOLMNPZYDQGHGRUSVNHUQ.RHGLMNJHYHQDDQGH'5WHZLOOHQ
RQGHUVWHXQHQELMKXQZHUN]DDPKHGHQYRRUGHIXVLH
5RQGYUDDJ
/HLMHQIRQGV
'KU/HLMHQIRQGVEHGDQNWKHWEHVWXXUYDQGH'5YRRUKXQLQ]HW
'KUYUDDJWKRHGHLQZRQHUVYDQ6LQW3DQFUDV]VPZRUGHQLQJHOLFKWRYHUYRRUWJDQJ'H
YRRU]LWWHUDQWZRRUGWGDWGHVDPHQZHUNLQJPHWKHW1RRUG+ROODQGV'DJEODGRSWLPDDOLVHQ
JHVWUHHIGZRUGWRPGHYRRUWJDQJYLDGHNUDQW]VPGHLQZRQHUVRSGHKRRJWHWHEUHQJHQ
 6OXLWLQJ
'HYRRU]LWWHUVOXLWRPXXUGHYHUJDGHULQJHQEHGDQNWLHGHUYRRU]LMQDDQZH]LJKHLGHQLQ]HW
6LQW3DQFUDV

9RRU]LWWHU

'RUSVUDDG6LQW3DQFUDV1RWXOHQ$/9

6HFUHWDULV

%ODGYDQ

>ĂŶŐĞĚŝũŬ ƐƚĂĂƚ ǀŽŽƌ ŚĞƚ ŶĞŵĞŶ ǀĂŶ ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞ ďĞƐůƵŝƚĞŶ͘
ůŝũĨƚŚĞƚďŝũĞĞŶǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐARMEDIJK ŽĨŐĂĂŶǁĞĨƵƐĞƌĞŶŵĞƚ
ŚĞƚ ĂŵďŝƚŝĞƵǌĞ ,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚ ŽĨ ůŬŵĂĂƌ ŵĞƚ ǌŝũŶ ƌƵͲ
ǌŝĞǌŽĞŬĞƌŝŐĞ ďĞƐƚƵƵƌƐĐƵůƚƵƵƌ͍ tŽƌĚƚ ŚĞƚ LANGEWAARD ŽĨ
ALKMAARDIJK? ĞŬŽŵĞŶĚĞƚŝũĚ͕ǌŽůĂŶŐĚĞďĞƌĂĂĚƐůĂŐŝŶŐĞŶ
ŽǀĞƌĞĞŶĨƵƐŝĞĚƵƌĞŶ͕ǌƵůůĞŶǁŝũŵĞƚƌĞŐĞůŵĂĂƚƉŽůůƐ;ĞŶƋƵġͲ
ƚĞƐͿ ŽƉ ŽŶǌĞ ƐŝƚĞ ƉůĂĂƚƐĞŶ ĞŶ ĚĞ ŐĞŵĞĞŶƚĞƌĂĂĚ ŚŝĞƌŽǀĞƌ ŝŶͲ
ĨŽƌŵĞƌĞŶ͘tĞďĞŐŝŶŶĞŶŵĞƚĞĞŶƉĞŝůŝŶŐǀĂŶĚĞŵĞŶŝŶŐŽǀĞƌ
ŚĞƚĚĞŵŽĐƌĂƚŝƐĐŚŐĞŚĂůƚĞǀĂŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞ>ĂŶŐĞĚŝũŬ͘'ĂŶĂĂƌ
ǁǁǁ͘ĚĞďƵƌŐĞƌƌĞŬĞŶŬĂŵĞƌ͘Ŷů ĞŶ ŐĞĞĨ ũĞ ŵĞŶŝŶŐ͘ Ŷ ŐĞĞĨ ũĞ
ŐĞůŝũŬŽƉǀŽŽƌŽŶǌĞŐƌĂƚŝƐŶŝĞƵǁƐďƌŝĞĨ͘

ODQJHGLMN

GH EXUJHUUHNHQNDPHU

Bijlage 12

(QTXrWH%XUJHUUHNHQNDPHU/DQJHGLMNQRYHPEHUGHFHPEHU
QDDUEHVWXXUOLMNHWRHNRPVW/DQJHGLMN


'HKXLGLJHJHPHHQWH/DQJHGLMNEHVWDDWSDVVLQGV,QZHUGHQ%URHNRS/DQJHGLMN
1RRUGHQ=XLG6FKDUZRXGHHQ2XGNDUVSHOGRRUGHEH]HWWHUVDPHQJHYRHJGWRW ppQJHPHHQWH
7RWGLHWLMGZDUHQDOOHGRUSHQ]HOIVWDQGLJ6LQW3DQFUDVHQ.RHGLMNZHUGHQLQWRHJHYRHJG
(ULVJHHQHQNHOHUHGHQDDQGH]HJHNXQVWHOGHFRQVWUXFWLHYDVWWHKRXGHQ





HHQV



RQHHQV



'H³/DQJHGLMNHULGHQWLWHLW´]LWLQGHEXUJHUVHQGHGRUSVNHUQHQHQZRUGWGRRUGHSROLWLHNPLVEUXLNW
RPHHQEHVWXXUOLMNHIXVLHWHEORNNHUHQ'HRYHUKHLGJDDWQLHWRYHUGHWRHNRPVW

HHQV
RQHHQV
GHHOQHPHUV





GHHOQHPHUV





'HJHPHHQWH/DQJHGLMNKHHIWHHQHLJHQEXUJHUSDQHOWRWKDDUEHVFKLNNLQJPHW
GHHOQHPHUV6LQGVKHWDDQWUHGHQYDQGHKXLGLJHFRDOLWLHYDQ'RUSVEHODQJ99'HQ&'$PHL
LVGDWQLHWppQNHHUJHEUXLNW'HFRDOLWLHLVQLHWJHwQWHUHVVHHUGLQGHPHQLQJYDQGH
EXUJHUV
HHQV



RQHHQV



GHHOQHPHUV





*HRJUDILVFKJH]LHQJUHQVWGHNHUQYDQ/DQJHGLMN %2/=16 DDQ+HHUKXJRZDDUG.RHGLMNHQ
6LQW3DQFUDVDDQ$ONPDDU2XGNDUVSHODDQ6FKDJHQ%XUJHUVYDQGHJHQRHPGHNHUQHQPRHWHQ
]HOINXQQHQDDQJHYHQWRWZHONHJHPHHQWH]LMLQGHWRHNRPVWZLOOHQEHKRUHQ
HHQV



RQHHQV



GHHOQHPHUV


'HNHUQHQ6LQW3DQFUDVHQ.RHGLMNNXQQHQ]LFKKHWEHVWHDDQVOXLWHQELM
$ONPDDU
%HUJHQ
+HHUKXJRZDDUG
GHHOQHPHUV



'HNHUQ2XGNDUVSHONDQ]LFKKHWEHVWHDDQVOXLWHQELM
6FKDJHQ
0HWGHUHVWYDQ/DQJHGLMNELM+HHUKXJRZDDUG



GHHOQHPHUV
2PDOVJHPHHQWHLQGHWRHNRPVWHHQYXLVWWHNXQQHQPDNHQLVHHQPHJDIXVLHPHW$ONPDDUHQ
+HHUKXJRZDDUGQRRG]DNHOLMN
HHQV
RQHHQV



GHHOQHPHUV
2PGHPHJDIXVLHYDQYUDDJPRJHOLMNWHPDNHQLVHHQRSVSOLWVLQJYDQ/DQJHGLMNQXRQJHZHQVW
$OOHHQRPGH]HUHGHQLVYULMHNHX]HQXRQJHZHQVW
HHQV
RQHHQV
GHHOQHPHUV





















(ULVJHHQUHGHQRPDDQGHJHNXQVWHOGH
FRQVWUXFWLHYDVWWHKRXGHQ









HHQV



RQHHQV

'HRYHUKHLGJDDWQLHWRYHUGHLGHQWLWHLWYDQRQ]H
 XR LSVNHUQHQ         






HHQV













RQHHQV

'HFRDOLWLHLVQLHWJHwQWHUHVVHHUGLQGH
PHQLQJYDQGHEXUJHUV

HHQV

RQHHQV



6FKDJHQ

]RQRY 
GDJHQJHOHGHQ 

'H%XUJHUUHNHQNDPHU/DQJHGLMN

DDQPLM

*HDFKWHKHHU
2RNRQGHUHHQNRSNRIILHRIHHQJODVZLMQNXQQHQIHLWHQRSSDSLHUZRUGHQ
JHSUHVHQWHHUGPDDUDOODXKHHIWHUJHHQ]LQLQGXVLN]DOXQHWMHVDQWZRRUGHQ
0RHWXZHO]HOIHYHQSULQWHQKq"
'RRUZLHLVGHHQTXHWHXLWJHYRHUG(HQH[WHUQEXUHDXRIKHHIWXGLW]HOIPHW
YULMZLOOLJHUVJHGDDQ",QGLHQGHHHUVWHZHONEXUHDXLQGLHQGHODDWVWHSHUEULHI
PDLOVRFLDOPHGLDODQJVGHGHXUHQLQVXSHUPDUNWHWF""
:LMKHEEHQGHVWLMGVHQTXrWHVJHKRXGHQ'HHHUVWHZDVµ¶KRHGHPRFUDWLVFKLVMRXZ
JHPHHQWH¶¶2SJHVWHOGRSEDVLVYDQHHQHQTXrWHGLHGRRU%L=D91*ZHUGJHKRXGHQ
RSHHQELMHHQNRPVWYDQ'HPRFUDWLF&KDOOHQJHQDMDDU'LHKHEEHQZLMRS
JHNRSLsHUGHQYHUWDDOGQDDU/DQJHGLMN'HDQGHUHWZHHKHEEHQZLM]HOIRSJHVWHOG
'HUHVSRQGHQWHQNRQGHQRSRQ]HVLWHKXQDQWZRRUGHQLQJHYHQRSHHQPRGXOH
µ¶SROOV¶¶:LMKHEEHQRYHUGH]HHQTXrWHVYDQWHYRUHQJHDGYHUWHHUGLQKHW/DQJHGLMNHU
1LHXZVEODG=LHDOVYRRUEHHOGELMJDDQGHDGYHUWHQWLHYDQRNW8LWHUDDUG
KHEEHQZLMRRNRQ]HYDVWHOH]HUVHQYROJHUVRYHUGHHQTXrWHVJHwQIRUPHHUG
,N]LHKHWDDQWDOGHHOQHPHUVVWDDQLQGHGRFXPHQWHQ0DJLNGHFRQFOXVLH
WUHNNHQGDWGLWKHWDDQWDOPHQVHQ]LMQGLHJHUHDJHHUGKHEEHQ"
'DWLVMXLVW
+RHYHHOPHQVHQLQZRQHUV]LMQLQGHHQTXHWHEHQDGHUG"+RHYHHOKHEEHQHU
WRWDDOJHUHDJHHUG"
:LMKHEEHQJHHQVSHFLILHNHGRHOJURHSEHQDGHUGHQZHWHQRRNQLHWKRHYHHOOH]HUV
RQ]HDGYHUWHQWLHVLQKHW/DQJHGLMNHU1LHXZVEODGKHEEHQJHOH]HQ
1HHPDDQGDWPHQVHQLQZRQHUVRYHUGHJHKHOHJHPHHQWH/DQJHGLMN]LMQ
EHQDGHUG"2IDQGHUV""
*H]LHQKHWYHUVSUHLGLQJVJHELHGYDQKHW/DQJHGLMNHU1LHXZVEODGKHEEHQZLMKHHO
/DQJHGLMNEHQDGHUG7HQVORWWHJHEUXLNWRQ]HJHPHHQWHRRNKHW/DQJHGLMNHU
1LHXZVEODGRPGHLQZRQHUVWHEHUHLNHQ%LMGHHQTXrWHRYHU.RHGLMNHQ6LQW3DQFUDV
KHEEHQZLMRSYRRUKDQGJHVWHOGGDWGH]HDOOHHQEHGRHOGZDVYRRULQZRQHUVYDQ
GH]HNHUQHQ,QGHPRGXOHKHEEHQZLMHHQPRJHOLMNKHLGLQJHERXZGGHORFDWLHYDQGH
,3DGUHVVHQWHFRQWUROHUHQ%LMRIPHHUZDVGLWLQRUGH6RPPLJH,3DGUHVVHQ
GUDJHQGHORFDWLHYDQGHSURYLGHUGLHOLJWGDQEXLWHQ/DQJHGLMN
'HPRPHQWHHOORSHQGHSHWLWLHYRRUDDQVOXLWHQELM$ONPDDUORRSWZHOLVZDDUQRJPDDU
HUWHNHQW]LFKHHQUXLPHPHHUGHUKHLGYRRU$ONPDDUDI]REHOXLVWHUHQZLM,QGLH]LQ
ORRSWRQ]HHQTXrWHGDDUPHHSDUDOOHO

,NKRRSXKLHUPHHYROGRHQGHJHwQIRUPHHUGWHKHEEHQ0RFKWXQRJYUDJHQKHEEHQ
LNNRPJUDDJHYHQELMXODQJVYRRUHHQNRSNRIILH
0HWYULHQGHOLMNHJURHWHQ
'H%XUJHUUHNHQNDPHU/DQJHGLMN

ŝũůĂŐĞϭϰ
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶŽŽƌĚŚŽůůĂŶĚƐĚĂŐďůĂĚ͘ŶůͬĐŶƚͬĚŵĨϮϬϭϵϬϳϬϰͺϮϲϰϭϱϵϲϭͬŽƉƉŽƐŝƚŝĞͲŝŶͲůĂŶŐĞĚŝũŬͲĐŽůůĞŐĞͲ
ŚĞĞĨƚͲŚĞƚͲǌŝĐŚǌĞůĨͲŬŶĂƉͲůĂƐƚŝŐͲŐĞŵĂĂŬƚ͍ƵƚŵͺƐŽƵƌĐĞсŐŽŽŐůĞΘƵƚŵͺŵĞĚŝƵŵсŽƌŐĂŶŝĐ
ϰũƵůŝϮϬϭϵE,

RP
LANGEDIJK
'HRSSRVLWLHSDUWLMHQLQGHJHPHHQWHUDDGYDQ/DQJHGLMNYLQGHQ
GDWKHWZRHQVGDJYHUVFKHQHQGUDDJYODNRQGHU]RHNYDQ, 2
5HVHDUFKYRRUDOKXQJHOLMNEHZLMVW &'$ VSUHHNWYDQ¶HHQ
UDSSRUWPHWNHLKDUGHFLMIHUV¶'LWFROOHJHPDDNWKHW]LFK]HOI
NQDSODVWLJ:HURHSHQDODQGHUKDOIMDDUJDQXWRFKHHUVWPHW
DOOHLQZRQHUVYDQDOOHNHUQHQSUDWHQ'DWYRQGHQ]HHFKWHUQLHW
QRGLJ¶¶
2RN .OHXUULMN/DQJHGLMN RRUGHHOWVWUHQJ9ROJHQV, 2VWDDW
VOHFKWVSURFHQWYDQ.RHGLMNHQSURFHQWYDQ6LQW3DQFUDVDFKWHUGHGRRU
GHPHHUGHUKHLGYDQGHJHPHHQWHUDDGJHQRPHQEHVOLVVLQJRPEHVWXXUOLMNWH
IXVHUHQPHW+HHUKXJRZDDUG:LMKHEEHQDOYLHUYLMINHHUJHURHSHQGDWHHUVW
KHHO/DQJHGLMNEHYUDDJG]RXPRHWHQZRUGHQ:HKHEEHQDFKWHUDIJHOLMN
JHNUHJHQ¶¶=HVSUHHNYDQ¶HHQHQRUPHUHVSRQV¶,Q.RHGLMNZDVGLH
SURFHQWLQ6LQW3DQFUDVSURFHQWEOLMNWXLWKHWUDSSRUW
’Signaal’
IUDFWLHYRRU]LWWHUYDQRSSRVLWLHSDUWLM*URHQ/LQNVYLQGWGDWHU
]HHUVHULHXVQDDUGHXLWNRPVWHQPRHWZRUGHQJHNHNHQ(UNRPWHHQKHOH
GXLGHOLMNHYRRUNHXUYRRU$ONPDDUXLWQDDUYRUHQ¶¶=HSURHIGHELMGHWZHH
IXVLHELMHHQNRPVWHQLQ'H*HLVWHQLQ'H5HJHQERRJLQ6LQW3DQFUDVYHHO
VHQWLPHQWHQQRHPWGH, 2FLMIHUV¶HHQKHHOGXLGHOLMNVLJQDDO¶:DW
EHWHNHQWGLWYRRUGHYRRUJHQRPHQIXVLH"¶¶DOGXV=HSODDWVWZHOHHQ
NDQWWHNHQLQJ'HLQZRQHUVJHYHQLQKHWRQGHU]RHNDDQKHW
GRUSVJHYRHOEHODQJULMNWHYLQGHQ0DDUGHHQTXrWHYUDDJWQLHWRIGH]HPDDU
RRNGHDQGHUHNHUQZDDUGHQLQ$ONPDDUVWUDNVZHOJHZDDUERUJG]LMQ¶¶
9ROJHQVLVKHWGHKRRJVWHWLMGRPKHWJHVSUHNDDQWHJDDQHQKHHO
KDUGQDWHGHQNHQRYHUGHJHYROJHQYDQGH]HPHWLQJ'DDUYRRUPRHWMHLQ
HHQYROJHQGHIDVHLQJHVSUHNPHW$ONPDDUHQPHW+HHUKXJRZDDUGHQ
PLVVFKLHQPRHWMHGLWJHVSUHN]HOIVQRJEUHGHUWUHNNHQ¶¶
’Schokkend’
QRHPWGHXLWNRPVWHQYDQ, 2¶EHKRRUOLMNVFKRNNHQG¶6WUDNVPRHWHU
HHQKHULQGHOLQJVRQWZHUSNODDUOLJJHQ=RQGHUGHLQZRQHUVYDQ6LQW

3DQFUDV]DNWGHEHRRJGHIXVLHJHPHHQWH+HHUKXJRZDDUG/DQJHGLMNRQGHU
GHLQZRQHUV'DWVFKHHOWHFKWZDDQ]LQQLJYHHOJHOG0HW
LQZRQHUVEOLMIMHLQGH]HUHJLRWRFKHFKWKHWOHOLMNHHHQGMH(HQIXVLHPHW
+HHUKXJRZDDUG]RQGHU6LQW3DQFUDVHQ.RHGLMNVFKLHWQLHWVRSZDQWKHW
KHHIWGDQWRWDDOJHHQQXWPHHU¶¶
'H&'$IUDFWLHYRRU]LWWHUYLQGWGDWKHWFROOHJHGLWKDGNXQQHQYRRUNRPHQ
GRRUWHEHVOXLWHQRPKHHO/DQJHGLMNWHHQTXrWHUHQ=HKHEEHQGHHOOHQGH
]HOIRYHU]LFKDIJHURHSHQ+HWKHHIWRQWEURNHQDDQJRHGHFRPPXQLFDWLHHQ
DDQHHQJRHGGUDDJYODNRQGHU]RHN¶¶
ZLMVWRSHHQHHUGHUHUDDGSOHJLQJHLQGGHFHPEHU
3DUWLFXOLHUHQLQ6LQW3DQFUDVJLQJHQKXLVDDQKXLVLQIRUPHUHQKRHPHQLQ
KHWGRUSWHJHQRYHUHHQDPEWHOLMNHIXVLHVWRQGSURFHQWYDQGH
RQGHUYUDDJGHQ]HLWRHQOLHYHUQDDU$ONPDDUWHJDDQ(U]LMQYHHO
RYHUHHQNRPVWHQWXVVHQGH]HUDDGSOHJLQJHQGLWGUDDJYODNRQGHU]RHNYDQ
, 25HVHDUFK¶¶
Rekensom
YDQFRDOLWLHSDUWLM'RUSVEHODQJ/DQJHGLMN]HJWQLHWYHUUDVWWH
]LMQGRRUGHXLWNRPVWHQYDQ, 2+LMJRRLWHUPHWKHWUDSSRUWLQGHKDQG
HHQLQJHZLNNHOGHUHNHQVRPWHJHQDDQ$OVLNKHWRPUHNHQ]HJWHLJHQOLMN
PDDUSURFHQWYDQGHUHVSRQGHQWHQGDW]HELM$ONPDDUZLOOHQ'DWLV
PLQGHUGDQHHQNZDUW(HQKHHOJURRWGHHO]HJWHLJHQOLMN¶+HWLVPLMZHO
JRHG¶]LHWKHWRQGHU]RHNYRRUDODOV¶HHQYDQGHERXZVWHQHQYRRUKHW
KHULQGHOLQJVRQWZHUS¶:HPRHWHQDOVJHPHHQWHUDDGDOOHVELMHONDDU
DIZHJHQ(ULVRSGLWPRPHQWQRJYHHORQJHZLV¶¶
+LMYHUZLMVWQDDUHHQHHUGHUHHQTXrWHYDQGH'RUSVUDDG6LQW3DQFUDV
9LMIKRQGHUGUHDFWLHVNZDPHQHUHLQGELQQHQGDDUYDQYRHOGH
SURFHQWPHHUYRRUVDPHQJDDQPHW$ONPDDU9ROJHQVLVHUYHHO
HPRWLHLQGHGLVFXVVLHWHUHFKWJHNRPHQ'HHPRWLRQHOHNDQWYDQKHW
YHUKDDOLVKHHOHUJERYHQGHUDWLRQHOHNDQWNRPHQWHVWDDQ7RHQELMGH
HQTXrWHYDQGH'RUSVUDDG]DWHUPLQGHUHPRWLHELM¶¶
9RRUXLWNLMNHQG]HJWKLM0HW+HHUKXJRZDDUGNXQMHMHLGHQWLWHLWKHW
ODQGHOLMNHNDUDNWHUHQKHWGRUSVNHUQHQJHYRHOEHZDUHQ:HJDDQKHWDOV
'RUSVEHODQJDIZHJHQHQGDDUYRRUJHEUXLNHQZHQLHWDOOHHQGHXLWNRPVWHQ
YDQ, 2,NNDQYHUGHUQLHWWHYHHOYRRUXLWORSHQ¶¶
IUDFWLHYRRU]LWWHUYDQFRDOLWLHSDUWLM99'KRXGWGHNDDUWHQQRJ
HYHQWHJHQGHERUVW:HNRPHQDOVIUDFWLHPRUJHQELMHONDDU:HJDDQGDQ
HHUVWHHQVEHNLMNHQZDWGH]HHQTXrWHRSJHOHYHUGKHHIW$OVIUDFWLHJDDQZH
GHXLWVODJYDQGH]HSHLOLQJJRHGEHNLMNHQRPYHUYROJHQVHHQ]RUJYXOGLJH
DIZHJLQJWHPDNHQ¶¶

RNW


DDQPLM
*HDFKWHKHHUEHVWH
:DWOHXNGDWMHRQGHU]RHNGRHWQDDUHQTXrWHVHQSHWLWLHVLQ6LQW3DQFUDV,VGDWLQ
KHWNDGHUYDQHHQFXUVXVRIDQGHU]LMGV"
-HFLWHHUWXLWHHQWHNVWXLWKHW1+'YDQLNGHQNMXQLMO*RHGRPQDYUDDJWHGRHQRI
KHWQXGHNUDQWLVRIHHQLQWHUYLHZYRRUORNDOHUDGLR]HKDOHQDOWLMGGDWHUXLWZDDUPHH
]HOH]HUVRINLMNHUVWUHNNHQ
'HUDDGSOHJLQJZDDULNGHMRXUQDOLVWQDDUYHUZLMVLVHHQSHWLWLHGRRU&'$+Y/'
HQ./HXUULMN/DQJHGLMNRSJH]HWLQQRYHPEHUHQGHFHPEHU'HJHPHHQWHUDDG
VWRQGWRHQYODNYRRUGHJHPHHQWHUDDGVYHUNLH]LQJHQYDQEHJLQYRRUGHNHX]H
RPHHQDPEWHOLMNHIXVLHPHW+HHUKXJRZDDUGDDQWHJDDQ'H]HGULHSDUWLMHQZLOGHQ
XLWVWHOWRWQDGHYHUNLH]LQJHQLPPHUVLQZRQHUVNRQGHQLQELMGHYHUNLH]LQJHQ
JHHQV]LQVYHUPRHGHQKHEEHQGDWHUHHQ DPEWHOLMNH IXVLHRSVSHOVWRQG
$OOHUDDGVHQEXUJHUUDDGVOHGHQYDQERYHQJHQRHPGHSDUWLMHQKHEEHQGHGRRUWRHQ
DVSLUDQWUDDGVOLGRSJH]HWWHSHWLWLHVWHHNSURHIVJHZLMVHQELMZLQNHOVHQKRUHFDLQ
KHHO/DQJHGLMNJHORSHQ2RNWRHQZDVHUDOHHQGLJLWDOHPRJHOLMNKHLG,Q6LQW3DQFUDV
KHEEHQRRNHQNHOHLQZRQHUVPHHJHORSHQZDQWGHDQJVWEHVWRQGWRHQELMGLH
GHVEHWUHIIHQGHSHUVRQHQGDWYDQYHUORYHQWURXZHQ]RXNRPHQ(HQELMYDQJVWLQ6LQW
3DQFUDVZDVWRHQGDWYDQGHEH]RFKWHDGUHVVHQRILQZRQHUVGLHELM'HND5HDG
6KRSWHNHQGHQXLWWHQGDW]HOLHYHUELM$ONPDDUZLOGHQ2YHULJHQVRRNLQGH
UDDGVYHUJDGHULQJYDQRNWREHUMOLVKLHUQRJQDDUYHUZH]HQHQQDDUJHYUDDJG0LM
RQWEUHHNWQXHYHQGHWLMGRPGDWIUDJPHQWHUELMWHKDOHQ+HEMH]HOIQRJ
PHHJHNHNHQ"2QGHUWXVVHQLVUDDGVOLGGXVKLMNRQGDWQXLQUDDGEHDPHQ
'H]HSHWLWLHXLWKHHO/DQJHGLMNKHHIWJHUHVXOWHHUGLQHHQDPHQGHPHQWYDQ
ERYHQJHQRHPGHSDUWLMHQLQGHJHPHHQWHUDDGYDQGHFHPEHU
=LHKLHUGH
OLQNKWWSVEHVWXXUJHPHHQWHODQJHGLMNQO9HUJDGHULQJHQ*HPHHQWHUDDG
GHFHPEHU$JHQGDSXQWDDQNOLNNHQHQGDQVWXNNHQRSHQHQ
9RRUGHUDDGVYHUJDGHULQJKHHIW WRHQQRJJHHQUDDGVOLGPDDUEHRRJGOLMVWWUHNNHU 
WRHQGHSHWLWLHDDQJHERGHQDDQGHJHPHHQWHUDDG'LH]DOQRJZHOHUJHQVLQ
JHPHHQWHDUFKLHIOLJJHQ
LNKRRSMH]RYROGRHQGHWHKHEEHQJHwQIRUPHHUG1RJYUDJHQ"$DU]HOQLHWRP]H
WHVWHOOHQ'DDU]LMQZHYRRU
,NZLM]RXGHQKHWOHXNYLQGHQGHUHVXOWDWHQYDQMHRQGHU]RHNWHPRJHQRQWYDQJHQ
)LMQZHHNHQGWRHJHZHQVW
0HWYULHQGHOLMNHJURHW

)UDFWLHYRRU]LWWHU.OHXUULMN/DQJHGLMN
9HUVWXXUGYDQDIPLMQL3DG

(QTXHWHV3HWLWLH6LQW3DQFUDV
,QER[

[

DDQ

PDRNW 
GDJHQJHOHGHQ 

*HDFKWHKHHU
,NGRHRSGLWPRPHQWRQGHU]RHNQDDUHQTXHWHVGLHLQ6LQW3DQFUDV]RXGHQKHEEHQ
SODDWVJHYRQGHQ2RNGHKXLGLJHSHWLWLHKHHIWPLMQELM]RQGHUHDDQGDFKW
8LWKHW1+'OHHVLNGHYROJHQGHWHNVW

ZLMVWRSHHQHHUGHUHUDDGSOHJLQJHLQGGHFHPEHU3DUWLFXOLHUHQLQ
6LQW3DQFUDVJLQJHQKXLVDDQKXLVLQIRUPHUHQKRHPHQLQKHWGRUS
WHJHQRYHUHHQDPEWHOLMNHIXVLHVWRQGSURFHQWYDQGHRQGHUYUDDJGHQ
]HLWRHQOLHYHUQDDU$ONPDDUWHJDDQ(U]LMQYHHORYHUHHQNRPVWHQWXVVHQ
GH]HUDDGSOHJLQJHQGLWGUDDJYODNRQGHU]RHNYDQ, 25HVHDUFK¶¶
,NVSUHHNYHOH6LQW3DQFUDVVHUVPDDUQLHPDQGNDQ]LFKKHULQQHUHQGDWHULHPDQG
DDQGHGHXULVJHZHHVWHLQG
,NKHEPHYURXZEHQDGHUGPDDU]LMYHUZLMVWQDDU8
8]RXGHLQLWLDWRU]LMQYDQKHWRQGHU]RHNHQRDLQGH'HNDPDUNWPHQVHQKHEEHQ
EHYUDDJG,N]RHNHLJHQOLMNGHEHZLM]HQGLHJHQRHPGSHUFHQWDJHNDQVWDYHQ(Q
KRHYHHOPHQVHQ]LMQGDQRQGHUYUDDJG,NNULMJKHWJHYRHOGDW]DNHQQXXLWKXQ
YHUEDQGZRUGHQJHWURNNHQ
.XQW8PLMYHUGHUKHOSHQ"
+RRJDFKWHQG
6LQW3DQFUDV

DDQPLM

GLRNW 
GDJHQJHOHGHQ 

%HVWH
+LHUELMQRJPDDOVPLMQGDQNYRRUXZ]LQQLJHLQEUHQJWLMGHQVKHWIRUXPRSRNWREHU
+HWZDVHHQVWHXQLQGHUXJYRRURQVVWDQGSXQWLQGLWSURFHV
,NZHHWSUHFLHVZDWXEHGRHOW:HKHEEHQLQGHUGDDGLQGHFHPEHUHHQSHWLWLH
JHGDDQRPKHWEHVOXLWYDQGHDPEWHOLMNHIXVLHRYHUGHYHUNLH]LQJHQKHHQWHWLOOHQ
'H]HSHWLWLHJLQJGXVRYHUHHQDQGHUSURFHVGDQGHEHVWXXUOLMNHIXVLH:LM]LMQWRHQ
LQGHUGDDGODQJVYHUVFKLOOHQGHGHXUHQJHZHHVWODQJQLHWDOOHPDDO0HYU

KHHIWKRRJVWSHUVRRQOLMNLQGH'HNDJHVWDDQ,NKHERRNLQKHW
ZLQNHOFHQWUXPJHVWDDQ
'HVDOQLHWWHPLQKHHIWGH]HSHWLWLHZHO]LMQJHOLMNJHNUHJHQGHPRFUDWLVFK]LMQHU
YHUEHWHUSXQWHQLNKRRSGDWXGDWRRN]R]LHW
'DWSHUFHQWDJHNDQQLHWJHVWDDIGZRUGHQ7HQHHUVWHYUDDJLNPLMDIZDWKHW
SHUFHQWDJHYDQZDWLV:HKHEEHQWRHQWHUWLMGSOXVPLQXVKDQGWHNHQLQJHQ
RSJHKDDOGRPKHWEHVOXLWYDQGHDPEWHOLMNHIXVLHRYHUGHYHUNLH]LQJHQKHHQWHWLOOHQ
+LHUELMLVQRRLWGHYUDDJJHVWHOGRIPHQQDDU$ONPDDUZLOGHRIQLHW
.RUWRPVODDWFRPSOHHWQHUJHQVRS8KHHIWJHOLMNGDWPHWGLWSHUFHQWDJH]DNHQ
XLWKXQYHUEDQGJHWURNNHQZRUGHQHQLQHHQKHHODQGHUHIRXWHFRQWH[WJH]HW
ZRUGHQ
0HWYULHQGHOLMNHJURHW
2SPDRNWRPVFKUHHI
0HWYULHQGHOLMNHJURHW

*HPHHQWHUDDGVOLG+DUWYRRU/DQJHGLMN'

: PRPHQWHHOLQRQGHUKRXG 
*HPHHQWHSDJLQD
'SDJLQD

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬƉĞƚŝƚŝĞƐ͘ŶůͬƉĞƚŝƚŝŽŶƐͬƐƚĞŵŵŝŶŐͲŽǀĞƌͲĚĞͲĨƵƐŝĞŐĞŵĞĞŶƚĞͲůĂŶŐĞĚŝũŬͲŶĂͲĚĞͲǀĞƌŬŝĞǌŝŶŐĞŶ

ĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϳ

6WHPPLQJRYHUGH
IXVLHJHPHHQWH/DQJHGLMNQD
GHYHUNLH]LQJHQ
RQGHUWHNHQLQJHQ
+Y/'&'$.OHXUULMN/DQJHGLMNHQ'H%XUJHUUHNHQNDPHU
/DQJHGLMNSOHLWHQYRRUXLWVWHOYDQVWHPPLQJRYHUGHDPEWHOLMNHIXVLH
/DQJHGLMN+HHUKXJRZDDUG'H]HDPEWHOLMNHIXVLHZRUGWEHVSURNHQ
RSGHFHPEHULQGHUDDG:LMYLQGHQGDWGHGHPRFUDWLHEHJLQWELM
GHEXUJHU

3HWLWLH

:LM
+DUWYRRU/DQJHGLMN'
FRQVWDWHUHQ
·

'DWGHVWHPPLQJLQGHJHPHHQWHUDDGRYHUGHIXVLHJHPHHQWH/DQJHGLMN
SODDWVYLQGWYRRUGHJHPHHQWHUDDGVYHUNLH]LQJHQ

·

HQGDWGHPHQLQJYDQGHEXUJHUQLHWJHQRHJZRUGWPHHJHQRPHQELMGH
EHVOXLWYRUPLQJRPWUHQWGHDPEWHOLMNHIXVLH

HQYHU]RHNHQ
8LWVWHOYDQVWHPPLQJWRWLQLHGHUJHYDOQDGHYHUNLH]LQJHQ

+HWDQWZRRUG

3HWLWLHLQJHOHYHUG
'LQVGDJDYRQGGHFHPEHULVGRRU+DUWYRRU/DQJHGLMN'.OHXUULMN
/DQJHGLMN&'$HQGH%XUJHUUHNHQNDPHU/DQJHGLMNGHSHWLWLH³6WHPPLQJ
RYHUIXVLHJHPHHQWH/DQJHGLMN+HHUKXJRZDDUGWRWQDGHYHUNLH]LQJHQ´
LQJHGLHQG'HSHWLWLHLVLQWRWDDONHHUJHWHNHQGZDDUYDQPHQVHQQLHW
LQ/DQJHGLMNZRRQDFKWLJZDUHQRIQLHWPHHUGHUMDULJZDUHQ9ODNYRRUGH
UDDGVYHUJDGHULQJZHUGGHSHWLWLHDDQJHERGHQDDQGHYRRU]LWWHUYDQGH
JHPHHQWHUDDGGKU%LMKHWDDQELHGHQYDQGHSHWLWLHZHUGHUEHWRRJG
GDWGHEXUJHULQJHHQNDQVKHHIWJHKDGRPRYHUGLWLQJULMSHQGH
RQGHUZHUSLHWVWH]HJJHQ
%LMGHVWHPPLQJRYHUGHDPEWHOLMNHIXVLHPHW+HHUKXJRZDDUGNRQGH
SHWLWLHIXQJHUHQDOVVWHXQSLODDUYRRUKHWDPHQGHPHQWGDW+Y/'&'$
.OHXUULMN/DQJHGLMNKDGGHQLQJHGLHQG(FKWHUKHWPRFKWQLHWEDWHQ+HW
YHU]RHNWRWXLWVWHOYDQVWHPPLQJLVQDHHQJURQGLJHGRRUHHQPHHUGHUKHLG
&83YG$*URHQ/LQNV99'HQ'RUSVEHODQJGHUDDGYHUZRUSHQ'H
LQLWLDWLHIQHPHUVZLOOHQDOOHRQGHUWHNHQDDUVRQW]HWWHQGEHGDQNHQYRRUGH
VWHXQ0HGHGRRUKHWDDQWDORQGHUWHNHQDDUVLVHUZHOHHQVWDWHPHQW
JHPDDNW+RHGDQRRNYDOWHUZDWWHNLH]HQLQPDDUWGXVODDWXZ
VWHPQLHWYHUORUHQJDDQ

+XLGLJHVWDWXV
'H]HSHWLWLHVWDDWQLHWRSHQRPRQGHUWHNHQLQJHQWHYHU]DPHOHQ

'HWDLOV
2QWYDQJHU
/DQJHGLMN
3HWLWLHORNHW
1HGHUODQG
(LQGGDWXP

6WDWXV
%HDQWZRRUG
3HWLWLRQDULV

2UJDQLVDWLH
+DUWYRRU/DQJHGLMN'
:HEVLWH
 %HULFKWRS)DFHERRNPHWGHDDQNRQGLJLQJYDQGH]HSHWLWLH
 7ZHHWPHWDDQNRQGLJLQJYDQGH]HSHWLWLH

*HVFKLHGHQLV

ŝũůĂŐĞϭϴ
tĞďƐŝƚĞŽƌƉƐƌĂĂĚ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐϮϱͲϭϬͲϮϬϭϵϭϵ͘ϮϳƵƵƌ͘

meningen over fusie peilen in Sint Pancras
·
·

MXQL 
'RUSVUDDGQLHXZV)XVLH/DQJHGLMN ++:

Bron: NHD 26 juni 2019 ±
'HVQRRGVJDDQZHWRWGULHNHHUWRHODQJV:HEOLMYHQERQNHQRSGH
GHXUHQ¶¶,QMXOLJDDQGHYULMZLOOLJHUVYDQGH'RUSVUDDG6LQW3DQFUDVKXLVDDQ
KXLVKHWGRUSLQRPPHWHHQSHWLWLHGHPHQLQJYDQGHLQZRQHUVWHSHLOHQ
ZRUGWKHW$ONPDDU+HHUKXJRZDDUGRIPDDNWKHWGHEHZRQHUHLJHQOLMNQLHW
XLW
VWDSWHQQDDUYRUHQWRHQGH'RUSVUDDGDDQJDIRS]RHNWH]LMQQDDU
YULMZLOOLJHUV=HWURIIHQHONDDUELMGHWXPXOWXHX]HELMHHQNRPVWLQ'H*HLVW
ZDDUPDVVDDOGH3DQFUDVVHUYLQJHUVGHOXFKWLQJLQJHQWRHQEXUJHPHHVWHU
/HRQWLHQ.RPSLHUYURHJZLHHUDDQVOXLWLQJELM$ONPDDU ZLOGH
'H'RUSVUDDGEHVORRWWRWGHSHWLWLHWRHQGXLGHOLMNZHUGGDWLQKHW
GUDDJYODNRQGHU]RHNYDQ, 25HVHDUFKGLHYUDDJQDDUGHYRRUNHXU
RQWEUDN,QZRQHUVYDQ6LQW3DQFUDVHQ±GHHOV±.RHGLMNYDQMDDUHQ
RXGHUNUHJHQGH]HPHWLQJEHJLQGH]HPDDQGWRHJHVWXXUG6SDDQV'DWLV
QLHWRYHUDOJRHGJHJDDQKRUHQZH2SRQVDGUHVNZDPELMYRRUEHHOG
VOHFKWVHHQYUDJHQOLMVW ELQQHQ¶¶
5RQGGLHWLMGYLHOHULQKHWGRUSRRNHHQIO\HUYDQGH'RUSVUDDGRSLHGHUH
GHXUPDW'DDULQZHUGDDQJHGURQJHQRPGH, 2PHWLQJJRHGLQWHYXOOHQHQ
QDGUXNNHOLMNWHYHUPHOGHQRIHUYRRUNHXUZDVYRRUHHQIXVLHPHW$ONPDDU'H
XLWVODJYDQKHWRQGHU]RHN]RXHLQGGH]HPDDQGEHNHQGPRHWHQ]LMQ

Twee formulieren
'HGHUWLJYULMZLOOLJHUVYDQGH'RUSVUDDGJDDQLQMXOLGHVWUDDWRS=H
NULMJHQWZHHIRUPXOLHUHQPHH2SKHWHQHIRUPXOLHUZRUGHQQDDP
YRRUQDDPJHERRUWHGDWXPHQDGUHVJHQRWHHUGHQNDQGHLQZRQHUHHQ
YRRUNHXUULFKWLQJIXVLHXLWVSUHNHQ2SKHWDQGHUHIRUPXOLHUZRUGW
ELMJHKRXGHQZLHZHOHQQLHWWKXLVZDV:DDUGHGHXUGLFKWEOLMIWJDDWHHQ
EULHIMHGRRUGHEXVPHWGHEHORIWHGDWHURSHHQODWHUPRPHQWHHQWZHHGH
HQGHVQRRGVGHUGHEH]RHNYROJW+HWLVQDWXXUOLMNYDNDQWLHWLMGPDDUKHW
LVRQVVWUHYHQRP]RYHHOPRJHOLMNPHQVHQWHEHUHLNHQ¶¶DOGXV6SDDQV

'HWZHHEHQDGUXNNHQGDWKHWHUQLHWRPJDDWRPHHQYRRUNHXUULFKWLQJ
$ONPDDUGRRUWHGUXNNHQ:HVWDDQHUQHXWUDDOLQRQ]HSHUVRRQOLMNH
PHQLQJLVQLHWEHODQJULMN¶¶DOGXV3ODQNHQ2Q]HJURRWVWHPRHLWHLVGDW
KHWKHOHIXVLHSURFHVRQYROGRHQGHGHPRFUDWLVFKLVJHZHHVW+HWJDDWRQV
HURPGDWGHPHQLQJYDQGHLQZRQHUV]RUJYXOGLJJHPHWHQZRUGW¶¶%HLGHQ
KHEEHQJHHQLGHHZDWHU VWUDNVTXDXLWNRPVWWHYHUZDFKWHQYDOW
'HUDDGVOHGHQYDQ/DQJHGLMNHQ+HHUKXJRZDDUGNULMJHQGHXLWVODJYDQ
GH, 2PHWLQJYRRUKHW]RPHUUHFHVWRHJHVWXXUGEHORRIGH.RPSLHU
HHUGHU,QVHSWHPEHUZRUGWGDQYHUJDGHUGRYHUGHXLWVODJ:HODWHQRQV
KLHUGRRUQLHWRSMXWWHQZHZHWHQRRNQRJQLHWZDQQHHUZHVWRSSHQPHW
RQ]HSHWLWLH¶¶]HJW,QNRRU'HJHPHHQWHUDGHQPRJHQRYHUGH
PHWLQJYHUJDGHUHQPDDUXLWHLQGHOLMNLVKHWGH7ZHHGH.DPHUGLHGH
EHVOLVVLQJQHHPW¶¶

&-
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;

Y

PHQLQJYDQGHLQZRQHUVWHSHOOHQZRUGWKHW$ONPDDU+HHUKXJRZDDUGRIPDDNWKHWGHEHZRQHU
HLJHQOLMNQLHWXLW
5RQ6SDDQVHQ5RE3OWPNHQVWDSWHQQDDUYRUHQWRHQGH'RUSVUDDGDDQJDIRS]RHNWH]LMQQDDU
YULMZLOOLJHUV=HWURIIHQHONDDUELMGHWXPXOWXHX]HELMHHQNRPVWQ'H*HLVWZDDUPDVVDDOGH
3DQFUDVVHUYLQJHUVGHOXFKWLQJLQJHQWRHQEXUJHPHHVWHU/HRQWLHQ.RPSLHUYURHJZLHHU



DDQVOXLWLQJEL@$ONPDDUZLOGH
'3'RUSXDDGEHVORRWWRWGHSHWLWL3WRHQGXLGHOLMNZHUGGDWLQK3WGUDJYKNRQGHU]RHNYDQO 2
5HVHDUFKGLHYUDDJQDDUGHYRRUNHXURQWEUDN,QZRQHUVYDQ6LQW3DQFUDVHQGHHOV.RHGLMNYDQ
MDDUHQRXGHUNUHJHQGH]HPHWLQJEHJLQGH]HPDDQGWRHJHWXXUG6SDDQ'DWLQLHWRYHUDO
JRHGJHJDDQKRUHQ #2SRQLGUHNZDPELMYRRUEHHOGOHFKWHHQ?OUDJHQOLMVWELQQHQ
5RQGGLHWLMGYLHOHU,QKHWGRUSRRNHHQIO\HUYDQGH'RUSVUDDGRSLHGHUHGHXUPDW'DDULQZHUG
DDQJHGURQJHQRPG PHWLQJJRHGLQWH?8OOHQHQQDGUXNNHOLMNWH?OHUPHOGHQRIHU?2RUNHXU
ZDVYRRUHHQIXVLHPHW$ONPDDU'HXLWVODJYDQKHWRQGHU]RHN]RXHLQGGH]HPDDQGEHNHQG
PRIWHQ ]LMQ



YDQGHULGGHU
PDNHODDUV
7

7ZHHIRUPXOLHUHQ
'HGUWJBUL-ZLOOLJHUVYDQGH'RUSVUDDGJDDQLQMXOLGHVWUDDWRS=HNULMJHQWZHHIRUPX?LHUI Q
PHH2SKHWHQHIRUPXOLHUZRUGHQQDDPYRRUQDDPJHERRUWHGDWXPHQDGUHVJHQRWHHUGHQNDQGH
LQZRQHUHHQ?ORRUNHXUULFKW QJIXVLHXLWVSUHNHQ2SKI WQGI UHIRUPXOLHUZRUGWELMJHKRXGHQZLH
ZHOHQQLHWWKXLVZDV:DDUGHGHXUGLFKWEOLMIWJDDWHHQEULHIMHGRRUGHEXVPHWGHEHORIWHGDW

&-

;


+20(

29(5216 Y

,1)250$7,( Y

+,6725,(6I173$1&5$6

:(5.*52(39(5.((5

1,(8:6 Y

&217$&7

7ZHH IRUPXOLHUHQ
'HGHUWLJYULMZOOOLJHUYDQGH'RUSVUDDGJDDQLQMXOLGHVWUDDWRS=H,FULMJHQWZHHIRUPXOLHUHQ
PHH2SKHWHQHIRUPXOLHUZRUGHQQDDPYRRUQDDPJHERRQHGDUQPHQDGUHVJHQRWHHUGHQNDQGH
LQZRQHUHHQ?ORRUNHXUULFKWLQJIXVLHXLWVSUHNHQ2SKHWDQGHUHIRUPXOLHUZRUGWELMJHKRXGHQZLH
ZHOHQQLHWWKXLVZDV:DDUGHGHXUGLFKWEOLMIWJDDWHHQEULHIMHGRRUGHEXVPHWGHEHORIWHGDWHU
RSHHQODWHUPRPHQWHHQWZHHGHHQGHVQRRGGHUGHEH]RHN?OROJW+HWLQDWXXUOLMN?ODNDQWLHWLMG
PDDUKHWLVRQVWUHYHQRP]RYHHOPRJHOLMNPHQHQWHEHUHLNHQāāDOGX6SDDQ
'HWZHHEHQDGUXNNHQGWKHWHUQLHWRPJDWRPHHQYRRUNHXUULFKWLQJ$ONPDDUGRRUWHGUXNNHQ
:HVWDDQHUQHXWUDDOLQRQ]HSHUUQRQOOMNHPHQLQJQLHWEHODQJULMNDOGXV3ODQNHQ2Q]H
JURRWVWHPRHLWHOVGDWKHWKHOHIXVLHSURFHVRQ?OROGRHQGHGHPRFUDWLVFKLVJHZHHVW+HWJDDWRQ
HURPGDWGHPHQLQJYDQGLQZRQHUVUJYXOGLJJHPHWHQZRUGW%HLGHQKHEEHQJHHQLGHHZDWHU
VWUDNVTXDXLWNRPVWWHYHUZDFKWHQYDOW
'HUDDGVOWGHQYDQ/DQJHGLMNHQ+HHUKXJRZDDUGNUL-JHGHXLWVODJYDQGH PHWLQJYRRUKHW
]RPHUUHFHVWRHJHVWXXUGEHORRIGH.RPSLHUHHUGHU,QVHSWHPEHUZRUGWGDQ?OHUJDGHUGRYHUGH
XLWVODJ:HOWHQRQVKLHUGRRUQLHWRS-XWWHQZHZHWHQRRNQRJQLHWZDQQHUZHVWRSSHQPHW
RQ]HSHWLWLH  ]HJW3ODQNHQ,QNRRU'HJHPHHQWHUDGHQPRJHQRYHUGHPHWLQJYHUJDGHUHQPDDU
XLWHLQGHOLMNLVKHWGH7ZHHGH.DPHUGLHGHEHVOLVVLQJQHHPW

'HHOGLWEHULFKW

0RQXWDOLO7RHEHV
0RQXWD7RHEHV

8LWYDDUWYHU]RUJLQJ,VHU
YRRUXYyyUWLMGHQVHQQD
GHXLWYDDUW



ŝũůĂŐĞϭϵ
E,ϭϭͲϬϰͲϮϬϭϵ

 $ONPDDU

'HWHOOHUYDQGH3DQFUDVVHUSHWLWLHVWDDWQXRSUXLP
DFKWKRQGHUG
6LQW3DQFUDVKHHIWYROJHQVGHGRUSVUDDGYHHOPHHUPHW$ONPDDU
MMIRWRQO

Van onze verslaggever

RP
SINT PANCRAS
'HWHOOHUVWDDWLQPLGGHOVRSDFKWKRQGHUG
=RYDDNLVGHSHWLWLHYDQGH'RUSVUDDG6LQW3DQFUDVWHJHQGHYRRUJHQRPHQ
IXVLHPHW+HHUKXJRZDDUGWRWGRQGHUGDJPLGGDJXXULQPLGGHOV
JHWHNHQG
'H'RUSVUDDGLVWHJHQVDPHQYRHJLQJPHW+HHUKXJRZDDUGHQZLOMXLVWGH
DQGHUHNDQWRSQDDU$ONPDDU
+HWGRUSYRHOW]LFKYROJHQVGHGRUSHOLQJHQVRFLDDOHQHFRQRPLVFKPHHU
YHUERQGHQPHWGHVWDGGDQPHWGHJHPHHQWH+HHUKXJRZDDUG'DWEOHHNDO
XLWHHQHHUGHUHHQTXrWHHQQXZHHUXLWGHQLHXZHDFWLH
'HSHWLWLHLVWHYLQGHQRSGHIDFHERRNSDJLQDYDQGH'RUSVUDDG6LQW3DQFUDV
HQRSGHSDJLQD¶-HEHQW6LQW3DQFUDVVHUDOV¶
Ik weet meer
LEES MEER OVER:
·

alkmaar

·

heerhugowaard

·

sint pancras

ŝũůĂŐĞϮϬ
ƉƉǀĞƌŬĞĞƌƚƵƐƐĞŶŵĞǀƌ͘ĞŶĚŚƌ
'ĞǀĞƌŝĨŝĞĞƌĚϭϲͲϭϭͲϮϬϭϵ
sƌĂĂŐ
,ĂůůŽĞĞŶǀƌĂĂŐŚŽĞŬŽŵƚƚĚĂƚĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶŐĂĂƚǀĞƌƌŝĐŚƚĞŶǀŽŽƌĚĞ
ŽƌƉƐƌĂĂĚ͘͘͘ǀŽůŐĞŶƐŵŝũŚĞďũŝũŽŶŐĞǀĞĞƌϰũĂĂƌŐĞůĞĚĞŶĞĞŶŐĞƐƉƌĞŬŐĞǀŽĞƌĚŵĞƚŚĞŵĞŶŝƐĞƌǌĞůĨƐ
ĞĞŶŽŶĚĞƌƚĞŬĞŶĚƐƚƵŬĚĂƚŚŝũŶŽŽŝƚŵĞĞƌŽǀĞƌĚĞĚŽƌƉƐƌĂĂĚǌŽƵƐĐŚƌŝũǀĞŶĞŶŽƉŐĞĞŶĞŶŬĞůĞŵĂŶŝĞƌ
ŝŶĂĂŶƌĂŬŝŶŐǌŽƵŬŽŵĞŶŵĞƚĚĞĚŽƌƉƐƌĂĂĚ͘,ŝũŝƐŽŽŬŐĞƌŽǇĞĞƌĚĂůƐůŝĚ͘/ƐŚŝũĂĂŶǁĞǌŝŐŐĞǁĞĞƐƚŽƉĚĞ
s>͍ĞĞŶƋƵġƚĞĚŝĞĚĞĚŽƌƉƐƌĂĂĚŚĞĞĨƚŐĞŚŽƵĚĞŶŵĞƚĚĞǀƌĂĂŐǁŝůũĞďŝũůŬŵĂĂƌ͕,Śǁ͕ƺĐŚŽĨ
ĂŶĚĞƌƐƚŽĞďĞŚŽƌĞŶŝƐƐůĞĐŚƚƐϭƐƚĞŵŵĞĞƌǀŽŽƌĂůŬŵĂĂƌŐĞǁĞĞƐƚŚĞĞĨƚǌƌů

ŶƚǁŽŽƌĚ
ĞĞŶƋƵĞƚĞŝŶϮϬϭϱŐĂĨĂĂŶ͗ďŝũŶĂϰϬйǀŽŽƌ,,t͕ďŝũŶĂϱϬйǀŽŽƌůŬŵĂĂƌ͘
ƌǁŽƌĚĞŶŽƉĚŝƚŵŽŵĞŶƚďŝũŶĂĚĂŐĞůŝũŬƐĚŽĐƵŵĞŶƚĞŶŐĞƉŽƐƚŽƉĨĂĐĞďŽŽŬĚŽŽƌĚŝĞůŝĚŝƐǀĂŶĚĞ
ŶŝĞƵǁĞǁĞƌŬŐƌŽĞƉĨƵƐŝĞǀĂŶĚĞĚŽƌƉƐƌĂĂĚ͘ŝĞĚŽĐƵŵĞŶƚĞŶŚĞďďĞŶďĞƚƌĞŬŬŝŶŐŽƉŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞ
ŝŶĨŽǀĂŶǌŽǁĞůůŬŵĂĂƌĞŶ,,tŽǀĞƌƉůĂŶŶĞŶŵĞƚĞŶǀŽŽƌŚƵŶďƵƌŐĞƌƐŝŶĚĞŬŽŵĞŶĚĞũĂƌĞŶ͘Ğ
ŽƌƉƐƌĂĂĚƐƚĞůƚǌŝĐŚŶŽŐƐƚĞĞĚƐEĞƵƚƌĂĂůŽƉ͘tŝũƐƉƌĞŬĞŶŐĞĞŶǀŽŽƌŬĞƵƌƵŝƚ͘,ĞƚŐĂĂƚŽŶƐŽŵŚĞƚ
ĚĞŵŽĐƌĂƚŝƐĐŚƉƌŽĐĞƐ͘ůƐŚĞƚĚŽƌƉŶŝĞƚŵĞĞǁŝůŵĞƚĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞ>ĂŶŐĞĚŝũŬŝƐĞƌŶŽŐŵĂĂƌϭ
ŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚŽŵĚĂƚƚĞǀĞƌŚŝŶĚĞƌĞŶĞŶĚĂƚŝƐŵĂƐƐĂĂůĂĂŶŐĞǀĞŶĚĂƚǌĞŶĂĂƌůŬŵĂĂƌǁŝůůĞŶ͘ĂƚŝŶ
ďĞĞůĚŝƐŬŽŵƚŽŵĚĂƚŚŝũƐĂŵĞŶŵĞƚĞŝĚŝƐŽŵĚĞƉĞƚŝƚŝĞƚĞŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞŶ͘tĞ
ŚĞďďĞŶŵŝŶŽĨŵĞĞƌŚĞƚǀĞƌůĞĚĞŶĂĐŚƚĞƌŽŶƐŐĞůĂƚĞŶ͕ĞůŬĂĂƌĚĞŚĂŶĚŐĞƐĐŚƵƚĞŶƚƌĞŬŬĞŶŶƵǀŽŽƌŚĞƚ
ŽƌƉƐĂŵĞŶŽƉ͘

1RWXOHQYDQGHEHVWXXUVYHUJDGHULQJYDQVHSWHPEHU
$DQZH]LJ
$IZH]LJPHWNHQQLVJHYLQJ
2SHQLQJ
+HWZDVQXQLHWGXLGHOLMNRIGH

ZHORIQLHWGHYHUJDGHULQJHQQRJNRPHQEH]RHNHQ(U

LVQXJHHQXLWQRGLJLQJYHUVWXXUGNLMNWGLWQRJQD
9DVWVWHOOHQDJHQGD
$DQGHURQGYUDDJZRUGWKHWSXQW

WRHJHYRHJG

0HGHGHOLQJHQ

1RWXOHQHQDNWLHOLMVW
'HQRWXOHQZRUGHQJRHGJHNHXUG'HQRWXOHQYDQGH$OJHPHQH/HGHQYHUJDGHULQJPRHWHQZRUGHQ
XLWJHEUHLGPHWPHHULQIRUPDWLH
)LQDQFLHQOHGHQDGPLQLVWUDWLH

(U]LMQOHGHQGLHDOPHHUGDQMDDUQLHWPHHUEHWDOHQGH]HZRUGHQYHUZLMGHUGDOVOLG3ODQQHQ]LMQ
HUYRRUHHQZHUYLQJVFDPSDJQH
NRRSWHHQFDGHDXERQYRRUGHJHQHGLHKHHIWJHKROSHQELMGHDXWRPDWLVFKHLQFDVVR¶V
3RVW
,QJHNRPHQ

:HEVLWH
LVJHVWRSWPHWGH:HEVLWH
RPWUHQWZLM]LJLQJHQRSGHZHEVLWH
QHHPWFRQWDFWRS
KHHIWHHQQLHXZHZHEPDVWHUJHYRQGHQ

6RFLDOH=DNHQ
JDDQEHJLQRNWREHUQDDU
PHWHHQGLQQHUFKHTXHYRRUDOOH
EHZH]HQGLHQVWHQ9RRU
LVHUHHQFDGHDXERQYDQGH5HDGVKRS'HDDQZH]LJH
DGPLQLVWUDWLHZRUGWPHHJHQRPHQHQRSJHVODJHQLQHHQH[WHUQHRSVODJER[
'RUSVUDDGVDPHQJDQJ'RUSVSODWIRUP
'RUSVUDDGKHHIWDDQJHJHYHQRPQLHWUHJHOPDWLJWHYHUJDGHUHQPHWGHDQGHUHGRUSVSODWIRUPVDOOHHQ
DOVHUHHQGXLGHOLMNSXQWLVGDWHHQRYHUODSSLQJKHHIWEHWUHIIHQGHDOOHGRUSHQ'RUSVUDDGLVRSYHU]RHN
YDQGHJHPHHQWHWRHJHWUHGHQWRWKHWSODWIRUPHQGHJHPHHQWHKHHIWEHORRIGRPRSDOOHSXQWHQ
RQGHUVWHXQLQJWHYHUOHQHQ GLWLVKHODDVHFKWHUQLHWPHHUYDQWRHSDVVLQJRPGDWGHJHPHHQWHKHW
SODWIRUPILQDQFLHHOQLHWPHHURQGHUVWHXQG 
%HVORWHQLVRPHHQNUDQWHQDUWLNHODDQWHYUDJHQELMGHUHJLRQDOHNUDQWRPXLWWHOHJJHQZDWGH
ZHUN]DDPKHGHQYDQGHGRUSVUDDG]LMQ

 .UDQW
.UDQWNRPWXLWEHJLQQRYHPEHU'HDGOLQHLVRNWREHUPHWHHQXLWORRSQDDURNWREHU
FRRUGLQHHUWGHNUDQWFRS\NDQQDDUJHVWXXUGZRUGHQ
(QTXHWHYHUNHHUHQNHUN
/HGHQDGPLQLVWUDWLH
'H%HYHU%-HXJGKXLV
'HPROHQ
9RRUVWHOOHQGRUSVUDDG
 1LHXZHWDDNYHUGHOLQJ
9RRU]LWWHUHQ9HUNHHU
3HQQLQJPHHVWHU
6HFUHWDULV6RFLDOH=DNHQHQORSHUV
.UDQWHQ7ZX\YHUKRHN
9HUNHHU
$FFRPPRGDWLH
 )XVLHJHPHHQWH/DQJHGLMNHQTXHWH
'HHQTXHWHLVNODDURPJHGUXNWWHZRUGHQNDQJHSODDWVWZRUGHQELMGH'HNDPDUNW
 3DDUGHQSRHS
KHHIWJHNHNHQRPWUHQWGHSDDUGHQSRHSRSGHVLWHYDQ'RUSVYHUWHJHQZRRUGLJLQJ%HUJHQGDDU
VWDDWQLHWVRYHU:HZDFKWHQRSDQWZRRUGYDQ.OHLQH.HUQHQ
 6WDQGYDQ=DNHQZHUNJURHS
9HUNHHU
&LUFXODWLHSODQVWDDWLQGHLMVNDVW'HKHHUKHHIWYHU]RFKWRQVWHKHOSHQPHWKHWEHQRHPHQ
YDQNQHOSXQWHQHQGH]HRSWHORVVHQ(ULVHHQVSRHGYHUJDGHULQJJHZHHVWRPGDWGHJHPHHQWHDO
YHHOYHUGHULVGDQ]HRQVKDGGHQYRRUJHKRXGHQ
OKHHIWHHQPRRLHRS]HWJHPDDNWHQ
GH]HLVGRRUJHVWXXUGQDDUGHJHPHHQWH
.QHOSXQWHQRSGH%RYHQZHJPRHWHQQRJZRUGHQDDQJHSDNWPHWQDPHSXWWHQ2RNPRHWHUJHOG
ZRUGHQJH]RFKWYRRUKHWDDQSDVVHQYDQGHVFKXLQHVWRHSHQRDELM%DODQV'H%HQHGHQZHJYDQDI
KHW1RRUGHLQGHWRWHQPHWGH.UXLVVORRWZRUGWSDVYROJHQGMDDUDDQJHSDVWGLWLQFRPELQDWLHPHW
/LDQGHU(ULVYHU]RFKWRPHHQEHZRQHUVRYHUOHJLSYDOOHHQGHEHZRQHUVWHLQIRUPHUHQ$DQGH
'RUSVUDDGHQKHW'RUSVSODWIRUPLVJHYUDDJGRPPHHWHGHQNHQRYHUGHKHULQULFKWLQJYDQGH
%HQHGHQZHJ
$FFRPPRGDWLH
+HWJHUXFKWJDDWGDW9URQHLQFRQWDFWLVPHWGHJHPHHQWH +RHHQZDWLVQRJQLHWGXLGHOLMN 
 5RQGYUDDJ
9RRUWDDQ1RWXOHQHQDNWLHOLMVWURQGVWXUHQELQQHQZHHNQDGHYHUJDGHULQJHQGH]HRRNZHHU
PHHVWXUHQPHWGHDJHQGD
(WHQWMHMDULJEHVWDDQ0LQRV3DOODV+HHUKXJRZDDUG
1LHXZVNUDQWZHUYHQQLHXZHOHGHQYRRUWDDQYLDGHHPDLO'LWZRUGWSDVFRQFUHHWDOVZHPHWQLHXZH
HPDLODGUHVVHQJDDQZHUNHQ
%HGUDJHQYRRUMXELOHDZRUGHQSHUNHHUDIJHVWHPGDIKDQNHOLMNYDQGHEHVWHPPLQJ
]RXLQWHUHVVDQWHPDWFKHQNXQQHQRSOHYHUHQ DJHQGDSXQWYROJHQGH
YHUJDGHULQJ 
EHVWDDWMDDU OHQJHEDNXLWRSVHSWHPEHULQGH*HLVW
 6OXLWLQJ
'HYRRU]LWWHUVOXLWGHYHUJDGHULQJRPXXU
'HYROJHQGHYHUJDGHULQJLVELMRSRNWREHU

1RWXOHQYDQGHEHVWXXUVYHUJDGHULQJYDQMDQXDUL
$DQZH]LJ

HQVSHFLDOHDDQZH]LJHZLM]LMQYHUHHUGPHW]LMQNRPVW

2SHQLQJ
'HYRRU]LWWHURSHQWGHYHUJDGHULQJRPXXU
9DVWVWHOOHQDJHQGD
%LMGHURQGYUDDJZRUGWKHWSXQWIXVLHPHWDQGHUHJHPHHQWHQWRHJHYRHJG
0HGHGHOLQJHQ
'HEHGDQNMHVGLHZHDIJHORSHQMDDUYRRUGHORSHUVKHEEHQVDPHQJHVWHOG]LMQLQELMQDDOOHJHYDOOHQ
KHHOHUJSRVLWLHIRQWYDQJHQ
1RWXOHQHQDNWLHOLMVW
ZDVYRULJHYHUJDGHULQJHFKWDDQZH]LJ9HUGHU]LMQGHQRWXOHQHQDNWLHOLMVWJRHGJHNHXUG
)LQDQFLHQ/HGHQDGPLQLVWUDWLH
(UEOLMNHQPHHUOHGHQWH]LMQGDQZHDDQYDQNHOLMNJHGDFKWKHEEHQ KHHIWLQHHQ]DNGLHKLMKHHIW
JHNUHJHQYDQHHQDDQWDOEULHIMHVPHWQDPHQJHYRQGHQ 
3RVW
,QJHNRPHQ3RVW

8LWJDDQGH3RVW
*ODGZHJGHN7ZX\YHUKRHNQDDUGHJHPHHQWHGRRU

]DDNLVRSJHORVW 

KHHIWHHQEULHIQDDU%XLWHQ]RUJYHUVWXXUGRYHUGHUHGHQYDQGHXLWQRGLJLQJ
:HEVLWH
'HPHQXVWUXFWXXULVNODDU
YUDDJWGHVWUXFWXXURSHQLHGHUYXOW
YUDDJWGHVWUXFWXXURSHQLHGHUYXOWGHVLWHLQPHWHHQVWXNMHZDWKHPKDDUOLJW,QSULQFLSHPRHW
GHVLWHHLQGMDQXDULGHOXFKWLQ
MDDUYHUJDGHULQJHQPDUNDQWILJXXU
.UDQW
'HNUDQWNRPWXLWYRRUGHMDDUYHUJDGHULQJ2QJHYHHUKDOIWRWHLQGDSULO
]RUJHQYRRUKHWVWXNMHYDQGHHLQGGDWXP VSRUWKDO
'RUSVSODWIRUP
0HWHQLJZDQWURXZHQYROJHQZHPHWJHOHGHQRJHQGHRQWZLNNHOLQJYDQKHWSODWIRUP
,QGHHHUVWYROJHQGHLQWHUQHYHUJDGHULQJ]DOGLWSXQWRSGHDJHQGDNRPHQ
 PHL
%HVWXXUEOLMIWGHNUDQVOHJJLQJGRHQ'LWMDDU]XOOHQQDPHQVGH'RUSVUDDGGHNUDQVHQOHJJHQ
ELMGHGHVEHWUHIIHQGHPRQXPHQWHQ

 9HUJDGHUGDWD
=LMQJRHGJHNHXUG$OOHHQGH$OJHPHQH/HGHQYHUJDGHULQJYLQGWSODDWVRSRIPHL
%LMGHYHUJDGHUGDWD'RUSVSODWIRUPPRHW]LMQLSY
 -HXJGKXLV
+HWMHXJGKXLVLVIHHVWHOLMNJHRSHQGHQ]LHWHUPRRLXLW'H.RRJZLONLMNHQRIKHWSDQGLQHLJHQGRPNDQ
NRPHQ2RNGHMHXJGPHGHZHUNHUVKHEEHQJHHQRIQDXZHOLMNVFRQWDFWHQPHWGHJHPHHQWH
'LWLVWRFKZHOHHQKHLNHOSXQW$JHQGDSXQWYRRUGHYROJHQGHYHUJDGHULQJ3XQWHQGLHYHUNHHUGJDDQ
RIIRXW]LMQJHJDDQYHU]DPHOHQ
 'H*HLVW
2SGLWPRPHQWLVHUJHHQEHVWXXUPDDUHHQWDOSHUVRQHQGLHHHQVWXXUJURHSYRUPHQ
 6WDQGYDQ]DNHQZHUNJURHSHQ
9HUNHHU
:HUNURHSNRPWELMHHQ3ODQHQTXHWHYRRU%HQHGHQZHJHQ.UXLVERVZHJ
YHUZDFKWHUQVWLJHYHUNHHUVSUREOHPHQDOVGHERXZYDQGH0ROHQKRHYHHQKHW'RUSVKDUWYDQVWDUW
JDDQ'LWSXQWZRUGWGRRUJHVFKRYHQQDDUKHWGRUSVSODWIRUPHQNRPWRSGHDJHQGDYDQGHHHUVW
YROJHQGHLQWHUQHYHUJDGHULQJ
7ZX\YHUKRHN
]LMQJHHIW
(UOLJWQRJVWHHGVFKHPLVFKDIYDOYDQGHVOLMWODDJYDQGHEUXJJHQGLHYHUZLMGHUG]LMQJHHIWGLWDDQELM
KHWSODWIRUP

 5RQGYUDDJ
(ULVHHQPRJHOLMNHIXVLHYDQGHJHPHHQWH%URHNRS/DQJHGLMNPHWRPOLJJHQGHJHPHHQWHQGH
VWXXUJURHSYDQGHJHPHHQWHLVKLHUQRJGUXNPHHEH]LJ:HOHHQRSWLHRPKLHURYHUVSUHNHUVXLWWH
QRGLJHQELMGH$OJHPHQH/HGHQYHUJDGHULQJ
*DVOHNYDQRSGH%RYHQZHJLVRQWVWDDQGRRUYXXUZHUNLQGHSXWPDDURSHHQSXQWZDDU
KHWULRROQLHWKHOHPDDOJRHGLVJHSODDWVW'RRURPZRQHQGHKLHUYDQ]LMQLQKHWYHUOHGHQDOIRWR¶V
JHPDDNWHQQDDUGHJHPHHQWHJHVWXXUGKLHULVHFKWHUQLHWVPHHJHGDDQJDDWGLWXLW]RHNHQHQRS
GHDJHQGDYDQKHWSODWIRUPSODDWVHQ
 6OXLWLQJ
'HYRRU]LWWHUVOXLWGHYHUJDGHULQJRPXXU
'HYROJHQGHYHUJDGHULQJYLQGWSODDWVELMRSIHEUXDUL
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DEVROXXW RQDFFHSWDEHO

FRROXPQQU2

$G

-RQJHQHOHQJDDWDOVGRUSVZHWKRXGHUZHNHOLMNVVSUHHNXXU KRXGHQ,Q
3DQFUDV'DW,VRQGHUGHHOYDQKHWFKDQQHRIIHQVHIYDQGHJHPHHQWH/DQJHGLMNLQ UHDFWLH
RSDOOHRQYUHGH WQKHWGRUS 2QJHORRIOLMNGDW]R QDFWLHLVJHVWDUW1DYHVW,J,QJYDQKHWORND
OHEHVWXXUVFHQWUXP,QVFKROHQFRPSOH['H%QGQJ]RXGHQZHWRFKZHOHHQNOHLQEHHWMH
:LMVKHLG PRJHQ]LHQ,QJHPHHQWHOLMNHEHVOLVVLQJHQ+HODDV $UURJDQWLHHQRQWEUHNHQYDQ
RRNPDDULHWVYDQ]HOIUHIOHFWLH]RUJHQHUYRRUGDWGLWJHPHHQWHEHVWXXURQEXLJ]DDPHQ
VWXJEOLMIWJHORYHQWQKHWHLJHQJHOL-N
%HGDFKW YyyU3DQFUDVVHU RSURHUYHU]HNHUW$G-RQJHQHOHQ RSRNWREHUQ
GH$ONPDDUVFKH&RXUDQW0DDQGHQJHOHGHQDO$OVZH$GPRHWHQJHORYHQ0DDUPHWDOOHV
ZDWHUJHEHXUWHQJHEHXUG,VPDDNWKHWKHOHJHPHHQWHEHVWXXULQFOXVLHI-RQJHQHOHQ]LFK
YROVWUHNWRQJHORRIYYDDUG,J0DDUGDQRRNYROVWUpNWOOO
+RH]RRSURHU"6LQW3DQFUDVYHU]DPHOWKDQGWHNHQLQJHQYRRUHHQSHWLWLH'DWZRUGW
JH]LHQDOVRSURHU-DZHO,NYHUQDPKHWYDQPHHUGHUHNDQWHQ'DDURP+RH]RRSURHU"
$UWLNHOYDQGH*URQGZHWELHGWHHQLHGHUKHW5(&+7RPHHQSHWLWLHWHRUJDQLVHUHQ
*HEUXLNPDNHQ*521'5(&+7(1W\SHUHQDOVRSURHU"?WHGDWGRHWJXQNJUDDJUHFKWRS
HHQOHYHQVODQJHJUDWLVSOHNLQKHWJHNNHQKXLVDDQGH9URHGVFKDS]RDOVGjWJHEUXLNYDQ
KHWRXGHOHHJVWDDQGHJHPHHQWHKXLVGRRULQVSUHNHUOQRO YRQJHZHHNZHUGJHDGYLVHHUG
]HHOGHUVPGH]HNUDQW 
$G-RQJHQHOHQGDDURYHUYHUQDP,NYDQPHHUPHQVHQGDWGHPDQUHJHOPDWLJ ,Q
=L MQ IXQFWL H DOV GRUSVZHWKRXGHU  YHUJDGHQQJHQ YDQ KHW'RUSVSODWIRQQ IUXVWUHHUW GRRU ],MQ
DEVHQWLH1DDUKHWVFK-QW]HOIVPHHUGDQHHQV]RQGHUGXGHOMNHDIPHOGLQJ2I],MQDDQZH
],JKHGDOWLMGZHODOVVHQVXVEHODQJVWHOOHQGRILQVSLUHUHQG ZRUGWHUYDUHQZHQVNWHEHWZLM
IHOHQ,HHURSNHHU GDWNKHPELMHHQE,-HHQNRPVWZDDUQDP YLHOP,MRSGDWKO-ELWWHUZHLQLJ
EHJQ-SWYDQQRQYHUEDOHFRPPXQLFDWLH2QGHUXLWJH]DNWGHHOQHPHQDDQYHUJDGHQQJHQVWUDDOW
GHVLQWHUHVVHXLW'HDUPHQRYHUHONDDUWRRQWJHVORWHQKHLGHQQLHWRSHQVWDDQYRRUHHQDQGHU
+,-VWRQGRSHHQIRWRLQGHNUDQW$&+7(5HHQKHN,QJHVSUHNPHWYHURQWUXVWH/DQJHG-NHUV
2I GHHPDQRRLWHHQJRHGHFRPPXQLFDW,HWUDQLQJPHWVXFFHVKHHIWPRJHQ

.UDQWHQDUFKLHI ,/DQJHGLMN
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]DHOGHUVLQGD]HNUDQW 
$G-RQJHQHOHQGDDURYHUYHUQDPNYDQPHHUPHQVHQGDWGHPDQUHJHOPDWLJ,Q
],-QIXQFWLHDOVGRUSVZHWKRXGHUYHUJDGHQQJHQYDQKHW'RUSVSODWIRUPIUXVWUHHUWGRRU],-Q
DEVHQWLH1DDUKHWVFKLMQW]HOIVPHHUGDQHHQV]RQGHUGXLGHOLMNHDIPHOGLQJ2I=LMQ DDQZH
]LJKHLGDOEMGZHODOVVHQHXVEHODQJVWHOOHQGRILQVSLUHUHQGZRUGWHUYDUHQZHQVNWHEHWZLM
IHOHQO?HHURSNHHUGDWLNKHPELMHHQELMHHQNRPVWZDDUQDPYLHOPLMRSGDWKLMELWWHUZHLQLJ
EHJQMSW YDQ QRQYHUEDOH FRPPXQLFDWLH 2QGHUXLW JH]DNW GHHOQHPHQ DDQ YHUJDGHQQJHQ
VWUDDOWGHVLQWHUHVVHXLW'HDUPHQRYHUHONDDUWRRQWJHVORWHQKHLGHQQLHWRSHQVWDDQYRRU
HHQDQGHU+LMVWRQGRSHHQIRWRLQGHNUDQW$&+7(5HHQKHNLQJHVSUHNPHWYHURQWUXVWH
/DQJHGLMNHUV2IGH]HPDQRRLWHHQJRHGHFRPPXQLFDWLHUWDLQLQJPHWVXFFHVKHHIWPRJHQ
YROJHQ,VWZLMIHODFKWLJ0LVVFKLHQKHHIWKLMZHOYHU]XLPG2I]RXKL-]LFKKHEEHQDIJHPHOG"
:HWKRXGHUQDPHQV'RUSVEHODQJ/DQJHGLMN GDWV$G -RQJHQHOHQ
'HSDUWLMYDQ*HU1MPDQ'HSDUWLMGLHJRRFKHOWPHWGHFLMIHUVYDQKHWUHSUHVHQWDWLHYH
GUDDJYODNRQGHU]RHNYDQO 25HVHDUFK(HQUHSUHVHQWDWLHIRQGHU]RHNQRSGUDFKWYDQ
/DQJHGLMNHQ+HHUKXJRZDDUG'XVRRNLQRSGUDFKWYDQ-RQJHQHOHQYDQFRDOLWHSDUWM
'RU SVEHODQJ 'H SDUWLM GLH YROVWUHNWH RQNXQGH WRRQW GRRU HONH QRQUHVSRQGHQW DDQ WH
PHUNHQDOVYRRUVWDQGHUYDQGHJHPHHQWHOLMNHIXVLHSODQQHQ
=RODQJZHWKRXGHU-RQJHQHOHQJHHQWUD,QLQJVFHUWILFDDWSURIHVVLRQHHO
FRPPXQLFHUHQWRRQWHQJHHQFXUVXVQRQYHUEDOHVLJQDOHQYROJGH
pQQLHWSXEOLHNHOLMNDIVWDQGQHHPWYDQDOOHLGLRWHSDUWLMUHGHQH
ULQJHQRYHUKHWO 2GUDDJYODNRQGHU]RHN,V$G-RQJHQHOHQDOV
GRUSVZHWKRXGHU6LQW3DQFUDVDEVROXXWRQDFFHSWDEHO
5RE3ODQNHQ
RQDIKDQNDOINFRXPQWVWDQRSUHFKWNUUWLVFKEXUJHU
5HDJHUHQRIZDWYUDJHQ"
%HOPHPDDURSRIPDLOQDDUUHDFWLH#FRROXPQVQO
0HHULQIRHQDFKWHUJURQG"
=LHQLHXZVEULHIRSZZZEXUJHUUHNHQNDPHUQO
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0HWYHUED]LQJOHHVLNLHGHUHNHHUZHHUGHDUWLNHOHQRYHUGHSHWLWLHYDQGH'RUSVUDDG
6LQW3DQFUDVRPDDQWHVOXLWHQELM$ONPDDU(U]LMQJHQRHJPHQVHQGLHZLOOHQ
DDQVOXLWHQELM+HHUKXJRZDDUG'DDULVWRWDDOJHHQRRJYRRUELMKHW1+'$OVMHPDDU
KDUGVFKUHHXZWGDQOLMNMHZHODDQGDFKWWHNULMJHQ
9HHO6LQW3DQFUDVVHUVZHWHQQLHWZDWKHWEHVWHLVYRRUKXQGRUSPDDUWHNHQHQGH
SHWLWLHPDDUXLWSURWHVWYDQZHJHKHWEHOHLGYDQGHJHPHHQWH'HNHX]HZHHWQLHW
EHVWDDWQLHWLQGHSHWLWLH'DW]LMQHUYHOHQ0HQVHQVWDDQHUQLHWELMVWLOZDW]LMQX
HLJHQOLMNWHNHQHQ(HQPHHUGHUKHLGYRRUDDQVOXLWLQJELM$ONPDDULVHUJYRRUEDULJ
]RDOVGH'RUSVUDDGVWHOW*DDOV1+'HHQVODQJVGHGHXUHQHQLQWHUYLHZGH
GRUSHOLQJHQ'H'RUSVUDDGLVPHHUHHQLGHDOLVWLVFKHFOXEJHZRUGHQHQQLHWPHHUHHQ
RUJDQLVDWLHGLHRRNOXLVWHUWQDDUPHQVHQPHWHHQDQGHUHPHQLQJ
0HWYULHQGHOLMNHJURHW
6LQW3DQFUDV


DDQ'RUSVUDDG

  XXU
JHOHGHQ 

*HDFKWEHVWXXU
,NKHEGHXLWVODJYDQGHHQTXrWHXLWZDDUELMXZYRRU]LWWHULQ]LMQEHWRRJRS
RNWREHULQKHWIRUXPRYHUOHJPHPRUHHUGHQDJHOH]HQ
+HWDDQWDOUHVSRQGHQWHQZRUGWJHQRHPG
0LMLVWHURUHJHNRPHQYLDPHHUGHUHNDQWHQGDWKHWDDQWDOYDQQLHWNORSW
'DW]RXYHHOHQYHHOPLQGHU]LMQ
2RN]RXKHWYHUVFKLOWXVVHQ$ONPDDUHQ+HHUKXJRZDDUGPDDUVWHP]LMQ
:LHZDVHUGHVWLMGVYHUDQWZRRUGHOLMNYRRUKHWWHOOHQYDQGHVWHPPHQ"
,NKRRUJUDDJ
0HWYULHQGHOLMNHJURHW
6LQW3DQFUDV

'RUSVUDDG6LQW3DQFUDV
DDQPLM
'DJPHQHHUXZLQIRUPDQWHQKHEEHQXQLHWJRHGJHwQIRUPHHUG:DWZLMGHVWLMGV
JHSXEOLFHHUGKHEEHQLVMXLVW
9ULHQGHOLMNHJURHW
1DPHQVKHWEHVWXXU
2XWORRNIRU$QGURLGGRZQORDGHQ


 

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ůĂŶŐĞĚŝũŬĐĞŶƚƌĂĂů͘ŶůͬŶŝĞƵǁƐͬϲϬϬϰϯϳϭϴͲƚƵƐƐĞŶƐƚĂŶĚͲƉĂŶĐƌĂƐƐĞƌͲƉĞƚŝƚŝĞͲϴϬͲƉƌŽĐĞŶƚͲǁŝůͲ
ĨƵƐŝĞͲŵĞƚͲĂůŬŵĂĂƌͲǀŝĚĞŽ
/ŶĨŝůŵďĞĞůĚŝƐƚĞǌŝĞŶĚĂƚŵĞŶƐĞŶĚŝĞƉĞƚŝƚŝĞĨŽƌŵƵůŝĞƌƚĞŬĞŶĞŶ;ŚƵŝƐĂĂŶŚƵŝƐͿ͕ŽŽŬŬƵŶŶĞŶǌŝĞŶ͕ǁŝĞ
ĞƌŶŽŐŵĞĞƌŚĞĞĨƚŐĞƚĞŬĞŶĚ͘
KƉĚĞǁĞďƐŝƚĞǀĂŶĚĞŽƌƉƐƌĂĂĚŝŶǌĂŬĞŚĞƚůŽƉĞŶǀĂŶĚĞƉĞƚŝƚŝĞ͘

dǁĞĞĨŽƌŵƵůŝĞƌĞŶ
ĞĚĞƌƚŝŐǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐǀĂŶĚĞŽƌƉƐƌĂĂĚŐĂĂŶŝŶũƵůŝĚĞƐƚƌĂĂƚŽƉ͘ĞŬƌŝũŐĞŶƚǁĞĞĨŽƌŵƵůŝĞƌĞŶŵĞĞ͘KƉ
ŚĞƚĞŶĞĨŽƌŵƵůŝĞƌǁŽƌĚĞŶŶĂĂŵ͕ǀŽŽƌŶĂĂŵ͕ŐĞďŽŽƌƚĞĚĂƚƵŵĞŶĂĚƌĞƐŐĞŶŽƚĞĞƌĚĞŶŬĂŶĚĞŝŶǁŽŶĞƌ
ĞĞŶǀŽŽƌŬĞƵƌƌŝĐŚƚŝŶŐĨƵƐŝĞƵŝƚƐƉƌĞŬĞŶ͘ KƉŚĞƚĂŶĚĞƌĞĨŽƌŵƵůŝĞƌǁŽƌĚƚďŝũŐĞŚŽƵĚĞŶǁŝĞǁĞůĞŶŶŝĞƚ
ƚŚƵŝƐǁĂƐ͘tĂĂƌĚĞĚĞƵƌĚŝĐŚƚďůŝũĨƚ͕ŐĂĂƚĞĞŶďƌŝĞĨũĞĚŽŽƌĚĞďƵƐŵĞƚĚĞďĞůŽĨƚĞĚĂƚĞƌŽƉĞĞŶůĂƚĞƌ
ŵŽŵĞŶƚĞĞŶƚǁĞĞĚĞĞŶĚĞƐŶŽŽĚƐĚĞƌĚĞďĞǌŽĞŬǀŽůŐƚ͕͕͘,ĞƚŝƐŶĂƚƵƵƌůŝũŬǀĂŬĂŶƚŝĞƚŝũĚŵĂĂƌŚĞƚŝƐŽŶƐ
ƐƚƌĞǀĞŶŽŵǌŽǀĞĞůŵŽŐĞůŝũŬŵĞŶƐĞŶƚĞďĞƌĞŝŬĞŶ͕͛͛ĂůĚƵƐ
KƉĚŝƚŵŽŵĞŶƚůŽŽƉƚŵĞŶŶŽŐƐƚĞĞĚƐůĂŶŐƐĚĞĚĞƵƌĞŶ͘

ZĞ͗ůŐĞŵĞŶĞsĞƌŽƌĚĞŶŝŶŐ'ĞŐĞǀĞŶƐďĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐ;s'Ϳ
/ŶďŽǆ
ǆ

ŽƌƉƐƌĂĂĚ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐ
ŵĂϭϴŶŽǀ͘ϭϵ͗Ϭϵ;ϮĚĂŐĞŶŐĞůĞĚĞŶͿ
ĂĂŶŵŝũ

'ĞĂĐŚƚĞŚĞĞƌŚĞƚďĞƐƚƵƵƌǀĂŶĚĞŽƌƉƐƌĂĂĚŚĞĞĨƚĚĞƚŝũĚŐĞŶŽŵĞŶŽŵĚĞŶŽĚŝŐĞŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶƚĞ
ŶĞŵĞŶ͘ůůĞƌĞĞƌƐƚŚĞďďĞŶǁŝũďŝũĚĞƉƌŽǀŝĚĞƌŶĂŐĞǀƌĂĂŐĚŽĨƵǁŝŶŐĞǀƵůĚĞĨŽƌŵƵůŝĞƌĚĂĂƌďĞŬĞŶĚ
ǁĂƐ͘,ĞƚďůĞĞŬŝŶĚĞ^ƉĂŵƚĞƌĞĐŚƚǌŝũŶŐĞŬŽŵĞŶ͘ĂĂƌǀŽŽƌŽŶǌĞǁĞůŐĞŵĞĞŶĚĞ
ĞǆĐƵƐĞƐ͘tŝũŚĞďďĞŶŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶŐĞŶŽŵĞŶŽŵĚŝƚŝŶĚĞƚŽĞŬŽŵƐƚƚĞǀŽŽƌŬŽŵĞŶ͘/ŶĂŶƚǁŽŽƌĚŽƉƵǁ
ďĞŵĞƌŬŝŶŐĞŶƌŽŶĚĚĞƉƌŝǀĂĐǇ͗ůůĞůŽƉĞƌƐŚĞďďĞŶǀŽŽƌĂĨŐĞĚĞŐĞŶŝŶƐƚƌƵĐƚŝĞŐĞŚĂĚŚŽĞŽŵƚĞŐĂĂŶ
ŵĞƚĚĞƌĞŐĞůƐǀĂŶƉƌŝǀĂĐǇ͘EĂŐƌŽŶĚŝŐĞŝŐĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬŝƐŐĞďůĞŬĞŶĚĂƚĞƌďŝũĚĞƉĞƚŝƚŝĞǌŝĐŚŐĞĞŶ
ŶŽĞŵĞŶƐǁĂĂƌĚŝŐĞŵŝƐƐƚĂŶĚĞŶƌŽŶĚŽŵĚĞs'ŚĞďďĞŶǀŽŽƌŐĞĚĂĂŶ͘
ĂƚĚĞdsĚĂĂƌĂŶĚĞƌƐŵĞĞŽŵŐĞŐĂĂŶŝƐ͕ŝƐǀŽŽƌǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚŝŶŐǀĂŶĚĂƚdsƐƚĂƚŝŽŶ͘

tŝũǀĞƌƚƌŽƵǁĞŶĞƌŽƉƵŚŝĞƌŵĞĞǀŽůĚŽĞŶĚĞƚĞŚĞďďĞŶďĞĂŶƚǁŽŽƌĚ͘

sƌŝĞŶĚĞůŝũŬĞŐƌŽĞƚ
EĂŵĞŶƐŚĞƚďĞƐƚƵƵƌǀĂŶĚĞs^W

KƵƚůŽŽŬĨŽƌŶĚƌŽŝĚĚŽǁŶůŽĂĚĞŶ

sĂŶ͗
sĞƌƐƚƵƵƌĚ͗ŵĂĂŶĚĂŐϭϴŶŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϵϭϴ͗ϰϮ
ĂŶ͗ŽƌƉƐƌĂĂĚ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐ
KŶĚĞƌǁĞƌƉ͗ZĞ͗ůŐĞŵĞŶĞsĞƌŽƌĚĞŶŝŶŐ'ĞŐĞǀĞŶƐďĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐ;s'Ϳ

'ĞĂĐŚƚĞŚĞĞƌ
/ŬǁĂĐŚƚŶŽŐƐƚĞĞĚƐŽƉĂŶƚǁŽŽƌĚŽƉŵŝũŶŵĂŝů͘

DĞƚǀƌŝĞŶĚĞůŝũŬĞŐƌŽĞƚ͕

^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐ

KƉǌĂϮϲŽŬƚ͘ϮϬϭϵŽŵϭϲ͗ϮϵƐĐŚƌĞĞĨŽƌƉƐƌĂĂĚ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐфďĞƐƚƵƵƌ͘ǀĚƐƉΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵх͗
ĂŐŵĞŶĞĞƌŝŬŚĞďĂĨŐĞůŽƉĞŶŵĂĂŶĚĚŝǀĞƌƐĞďĞƌŝĐŚƚĞŶŐĞŬƌĞŐĞŶǀĂŶĚĞǁĞďƐŝƚĞ͘ĞǌĞǁŽƌĚĞŶ
ĂƵƚŽŵĂƚŝƐĐŚďĞĂŶƚǁŽŽƌĚǁĂĂƌŝŬǀĞƌǀŽůŐĞŶƐǁĞĞƌďĞƌŝĐŚƚǀĂŶŬƌŝũŐ͘<ĞŶŶĞůŝũŬŝƐĞƌŝĞƚƐŵŝƐŐĞŐĂĂŶ
ǁĂĂƌĚŽŽƌ Ƶǁ ďĞƌŝĐŚƚ ŶŝĞƚ ďŝũ ŽŶƐ ŝƐ ďŝŶŶĞŶŐĞŬŽŵĞŶ͘ DŝũŶ ĞǆĐƵƐĞƐ ĚĂĂƌǀŽŽƌ͘ Ğ ŝŶŚŽƵĚ ǀĂŶ Ƶǁ
ŵĂŝůǌĂůŝŬŽǀĞƌůĞŐŐĞŶŵĞƚŚĞƚďĞƐƚƵƵƌ͘

sƌŝĞŶĚĞůŝũŬĞŐƌŽĞƚ͕

KƵƚůŽŽŬǀŽŽƌŶĚƌŽŝĚĚŽǁŶůŽĂĚĞŶ

^ĞŶƚ͗^ĂƚƵƌĚĂǇ͕KĐƚŽďĞƌϮϲ͕ϮϬϭϵϭ͗ϱϱ͗ϬϲWD
dŽ͗ŽƌƉƐƌĂĂĚ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐфďĞƐƚƵƵƌ͘ǀĚƐƉΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵх
^ƵďũĞĐƚ͗ZĞ͗ůŐĞŵĞŶĞsĞƌŽƌĚĞŶŝŶŐ'ĞŐĞǀĞŶƐďĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐ;s'Ϳ

'ĞĂĐŚƚĞŚĞĞƌ

ŝũŐĂĂŶĚĞĞŶŬŽƉŝĞǀĂŶƵǁǁĞďƐŝƚĞ͘/ŬŚĞďĚĞƌĞĐŚƚĞƌǌŝũĚĞŝŶŐĞǀƵůĚĞŶǀĞƌǌŽŶĚĞŶ͘/ŬĂĚǀŝƐĞĞƌƵƚĞ
ƌĂĚĞƚĞŐĂĂŶďŝũĚĞǁĞďĚĞƐŝŐŶĞƌ͘ůŝũŬďĂĂƌŐĂĂƚĞƌŝĞƚƐŵŝƐ͘tĞůůŝĐŚƚŚĂŶĚŝŐŝŶĚŝĞŶŵĞŶƐĞŶƌĞĂŐĞƌĞŶ͕
ĞĞŶŬŽƉŝĞŬƌŝũŐĞŶǀĂŶǁĂƚǌŝũǀĞƌǌĞŶĚĞŶǀŝĂŚĞƚǁĞďĨŽƌŵƵůŝĞƌ͘
ĞƐƚƌĞŬŬŝŶŐŝƐǀƌŝũǁĞůĚĞǌĞůĨĚĞĂůƐŵŝũŶůĂĂƚƐƚĞŵĂŝů͘
ĞŐĞŐĞǀĞŶƐǀĂŶĚĞŵĞŶƐĞŶĚŝĞŐĞƚĞŬĞŶĚŚĂĚĚĞŶǁĂƌĞŶŽƉĞŶĞŶďůŽŽƚƚĞǌŝĞŶĂĂŶĚĞĚĞƵƌ͘ŶŝŬ
ďĞŶŶŝĞƚĚĞĞŶŝŐĞ͕ĚŝĞĚŝƚŽƉǀŝĞů͘;,ĞƚŐĂĂƚŶŝĞŵĂŶĚǁĂƚĂĂŶŽĨŝŬǁĞůŽĨŶŝĞƚƚĞŬĞŶ͘Ϳ
ĞůĂĂƚƐƚĞƚǀďĞĞůĚĞŶǀĂŶ,>^ƚĂĚdsďĞǀĞƐƚŝŐĞŶŶŽŐŵĂĂůƐŵŝũŶĐŽŶƐƚĂƚĞƌŝŶŐ͘DĞŶƐĞŶǁŽƌĚĞŶŽŽŬ
ŶŝĞƚŐĞǁĞǌĞŶŽƉĚĞƉƌŝǀĂĐǇƌĞŐĞůƐ͘
KŵĚĞǌĞƌĞĚĞŶŚĞďŝŬŵĞůĚŝŶŐŐĞŵĂĂŬƚďŝũĚĞƵƚŽƌŝƚĞŝƚWĞƌƐŽŽŶƐŐĞŐĞǀĞŶƐ͘

,ŽŽŐĂĐŚƚĞŶĚ͕

^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐ͘

KƉǌĂϮϲŽŬƚ͘ϮϬϭϵŽŵϭϭ͗ϯϵƐĐŚƌĞĞĨŽƌƉƐƌĂĂĚ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐфďĞƐƚƵƵƌ͘ǀĚƐƉΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵх͗
ĂŐŵĞŶĞĞƌ
,ĞůĂĂƐŚĞĞĨƚĚĞŽƌƉƐƌĂĂĚŐĞĞŶĞĞƌĚĞƌĞŵĞůĚŝŶŐǀĂŶƵĚŽŽƌŐĞŬƌĞŐĞŶǀŝĂĚĞǁĞďƐŝƚĞ͘ĞǌĞ
ŵĞůĚŝŶŐĞŶŬŽŵĞŶŶĂŵĞůŝũŬďŝŶŶĞŶŽƉĚŝƚͲŵĂŝůĂĚƌĞƐ͘
ĞŐĞǁŽŽŶƚĞŝƐŽŽŬŽŵŽŶŵŝĚĚĞůŝũŬĚĞǌĞŵĂŝůƐƚĞďĞĂŶƚǁŽŽƌĚĞŶ͘,ĞƚŐĞŐĞǀĞŶĚĂƚƵǌĞŐƚŐĞĞŶ
ĂŶƚǁŽŽƌĚƚĞŚĞďďĞŶŽŶƚǀĂŶŐĞŶŝƐĚĂŶŽŽŬĐŽƌƌĞĐƚ͘tŝũŚĞďďĞŶŐĞĞŶĞĞƌĚĞƌďĞƌŝĐŚƚǀĂŶƵŐĞŬƌĞŐĞŶ͘
DŝƐƐĐŚŝĞŶĚĂƚƵĚŝĞŵĞůĚŝŶŐŶŽŐĞĞŶƐĂĂŶŽŶƐŬĂŶƐƚƵƌĞŶǀŽŽƌĞĞŶƌĞĂĐƚŝĞǀĂŶŽŶǌĞŬĂŶƚ͍ŝũ
ǀŽŽƌďĂĂƚŽŶǌĞĚĂŶŬ͘

sƌŝĞŶĚĞůŝũŬĞŐƌŽĞƚ

KƵƚůŽŽŬǀŽŽƌŶĚƌŽŝĚĚŽǁŶůŽĂĚĞŶ
&ƌŽŵ͗
^ĞŶƚ͗&ƌŝĚĂǇ͕KĐƚŽďĞƌϮϱ͕ϮϬϭϵϴ͗ϯϴ͗ϭϱWD
dŽ͗ŽƌƉƐƌĂĂĚ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐфďĞƐƚƵƵƌ͘ǀĚƐƉΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵх
^ƵďũĞĐƚ͗ZĞ͗ůŐĞŵĞŶĞsĞƌŽƌĚĞŶŝŶŐ'ĞŐĞǀĞŶƐďĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐ;s'Ϳ
'ĞĂĐŚƚĞŚĞĞƌ

/ŬŚĞďĚĞĞĞƌƐƚĞŬĞĞƌĚĞĐŽŶƚĂĐƚŐĞŐĞǀĞŶƐŽƉĚĞΗĐŽŶƚĂĐƚΗƉĂŐŝŶĂŝŶŐĞǀƵůĚǀĂŶĚĞǁĞďƐŝƚĞ͘

DĞƚǀƌŝĞŶĚĞůŝũŬĞŐƌŽĞƚ͕

KƉǀƌϮϱŽŬƚ͘ϮϬϭϵŽŵϮϮ͗ϮϱƐĐŚƌĞĞĨŽƌƉƐƌĂĂĚ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐфďĞƐƚƵƵƌ͘ǀĚƐƉΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵх͗

'ĞĂĐŚƚĞŚĞĞƌ͕ĚĂŶŬǀŽŽƌƵǁďĞƌŝĐŚƚ͘/ŬŚĞďĚĞŚĞůĞŵĂŝůďŽǆŐĞƐĐĂŶĚŽƉĞĞŶĞĞƌĚĞƌďĞƌŝĐŚƚǀĂŶƵ
ŵĂĂƌŝŬŬĂŶŐĞĞŶďĞƌŝĐŚƚǀĂŶƵǀŝŶĚĞŶ͘tĞůůŝĐŚƚŚĞĞĨƚƵĚŝƚŶĂĂƌĞĞŶĂŶĚĞƌĞŵĂŝůĂĚƌĞƐŐĞƐƚƵƵƌĚ͍
/ŬŚŽŽƌŐƌĂĂŐǀĂŶƵ͘

sƌŝĞŶĚĞůŝũŬĞŐƌŽĞƚ͕

KƵƚůŽŽŬǀŽŽƌŶĚƌŽŝĚĚŽǁŶůŽĂĚĞŶ

&ƌŽŵ͗
^ĞŶƚ͗&ƌŝĚĂǇ͕KĐƚŽďĞƌϮϱ͕ϮϬϭϵϳ͗ϯϵ͗ϬϭWD
dŽ͗ďĞƐƚƵƵƌ͘ǀĚƐƉΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵфďĞƐƚƵƵƌ͘ǀĚƐƉΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵх
^ƵďũĞĐƚ͗ůŐĞŵĞŶĞsĞƌŽƌĚĞŶŝŶŐ'ĞŐĞǀĞŶƐďĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐ;s'Ϳ

'ĞĂĐŚƚďĞƐƚƵƵƌ͕

ŽΖŶϯǁĞŬĞŶƚĞƌƵŐŚĞďŝŬƵĞĞŶďĞƌŝĐŚƚŐĞǌŽŶĚĞŶŽǀĞƌĚĞďĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐǀĂŶƉĞƌƐŽŽŶƐŐĞŐĞǀĞŶƐǀĂŶ
ŝŶǁŽŶĞƌƐǀĂŶ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐĚŽŽƌĚĞƉĞƚŝƚŝĞůŽƉĞƌƐ͘
ŝũŶĂŵĞŶŚĞƚŶŝĞƚǌŽŶĂƵǁŵĞƚŚĞƚďĞƐĐŚĞƌŵĞŶǀĂŶĚĞŐĞŐĞǀĞŶƐǀĂŶĚĞŐĞŶĞĚŝĞĚĞƉĞƚŝƚŝĞ
ƚĞŬĞŶĚĞŶ͘

KƉŵŝũŶďĞƌŝĐŚƚŝƐĚŽŽƌƵŶŝĞƚŐĞƌĞĂŐĞĞƌĚ͘
/ŬŚĞďŝŶŵŝĚĚĞůƐĞĞŶŵĞůĚŝŶŐŐĞĚĂĂŶďŝũĚĞƵƚŽƌŝƚĞŝƚWĞƌƐŽŽŶƐŐĞŐĞǀĞŶƐŝŶĞŶ,ĂĂŐǁĞŐĞŶƐ
ƐĐŚĞŶĚŝŶŐǀĂŶĚĞƉƌŝǀĂĐǇǁĞƚ͘

,ŽŽŐĂĐŚƚĞŶĚ͕

^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐ

YDQ

5H$OJHPHQH9HURUGHQLQJ*HJHYHQVEHVFKHUPLQJ $9* 
,QER[

[

'RUSVUDDG6LQW3DQFUDV
DDQPLM

*HDFKWHKHHUKHWEHVWXXUYDQGH'RUSVUDDGKHHIWGHWLMGJHQRPHQRPGHQRGLJHPDDWUHJHOHQWIRUPXOLHU
GDDUEHNHQGZDV+HWEOHHNLQGH6SDPWHUHFKW]LMQJHNRPHQ'DDUYRRURQ]HZHOJHPHHQGHH[FXVHV:LM
KHEEHQPDDWUHJHOHQJHQRPHQRPGLWLQGHWRHNRPVWWHYRRUNRPHQ,QDQWZRRUGRSXZEHPHUKRHRPWH
JDDQPHWGHUHJHOVYDQSULYDF\1DJURQGLJHLJHQRQGHU]RHNLVJHEOHNHQGDWHUELMGHSHWLWLH]LFK'DWGH79
GDDUDQGHUVPHHRPJHJDDQLVLVYRRUYHUDQWZRRUGLQJYDQGDW79VWDWLRQ
:LMYHUWURXZHQHURSXKLHUPHHYROGRHQGHWHKHEEHQEHDQWZRRUG
9ULHQGHOLMNHJURHW
1DPHQVKHWEHVWXXUYDQGH9'63
2XWORRNIRU$QGURLGGRZQORDGHQ

9DQ
9HUVWXXUGPDDQGDJQRYHPEHU
$DQ'RUSVUDDG6LQW3DQFUDV
2QGHUZHUS5H$OJHPHQH9HURUGHQLQJ*HJHYHQVEHVFKHUPLQJ $9* 
*HDFKWHKHHU
,NZDFKWQRJVWHHGVRSDQWZRRUGRSPLMQPDLO
0HWYULHQGHOLMNHJURHW
6LQW3DQFUDV
2S]DRNWRPVFKUHHI'RUSVUDDG6LQW3DQFUDVEHVWXXUYGVS#JPDLOFRP!

'DJPHQHHULNKHEDIJHORSHQPDDQGGLYHUVHEHULFKWHQJHNUHJHQYDQGHZHEVLWH'H]HZRUGHQLVHULHWV
PLVJHJDDQZDDUGRRUXZEHULFKWQLHWELMRQVLVELQQHQJHNRPHQ0LMQH[FXVHVGDDUYRRU'HLQKRXG
9ULHQGHOLMNHJURHW
2XWORRNYRRU$QGURLGGRZQORDGHQ
From:
Sent: ^ĂƚƵƌĚĂǇ͕KĐƚŽďĞƌϮϲ͕ϮϬϭϵϭ͗ϱϱ͗ϬϲWD
To: ŽƌƉƐƌĂĂĚ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐфďĞƐƚƵƵƌ͘ǀĚƐƉΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵх
Subject: ZĞ͗ůŐĞŵĞŶĞsĞƌŽƌĚĞŶŝŶŐ'ĞŐĞǀĞŶƐďĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐ;s'Ϳ

*HDFKWHKHHU

%LMJDDQGHHQNRSLHYDQXZZHEVLWH,NKHEGHUHFKWHU]LMGHLQJHYXOGHQYHU]RQGHQ,NDGYLVHHUXWH
KDQGLJLQGLHQPHQVHQUHDJHUHQHHQNRSLHNULMJHQYDQZDW]LMYHU]HQGHQYLDKHWZHEIRUPXOLHU
'HVWUHNNLQJLVYULMZHOGH]HOIGHDOVPLMQODDWVWHPDLO
'HJHJHYHQVYDQGHPHQVHQGLHJHWHNHQGKDGGHQZDUHQRSHQHQEORRWWH]LHQDDQGHGHXU(QLN
QLHWWHNHQ 
'HODDWVWHWYEHHOGHQYDQ+$/6WDG79EHYHVWLJHQQRJPDDOVPLMQFRQVWDWHULQJ0HQVHQZRUGHQRR
2PGH]HUHGHQKHELNPHOGLQJJHPDDNWELMGH$XWRULWHLW3HUVRRQVJHJHYHQV
+RRJDFKWHQG

6LQW3DQFUDV
2S]DRNWRPVFKUHHI'RUSVUDDG6LQW3DQFUDVEHVWXXUYGVS#JPDLOFRP!

'DJPHQHHU
+HODDVKHHIWGH'RUSVUDDGJHHQHHUGHUHPHOGLQJYDQXGRRUJHNUHJHQYLDGHZHEVLWH'H]HPHOGLQJHQNRP
'HJHZRRQWHLVRRNRPRQPLGGHOLMNGH]HPDLOVWHEHDQWZRRUGHQ+HWJHJHYHQGDWX]HJWJHHQDQWZRRUGWH
JHNUHJHQ
0LVVFKLHQGDWXGLHPHOGLQJQRJHHQVDDQRQVNDQVWXUHQYRRUHHQUHDFWLHYDQRQ]HNDQW"%LMYRRUEDDWRQ]
9ULHQGHOLMNHJURHW
2XWORRNYRRU$QGURLGGRZQORDGHQ
From:
Sent: &ƌŝĚĂǇ͕KĐƚŽďĞƌϮϱ͕ϮϬϭϵϴ͗ϯϴ͗ϭϱWD
To: ŽƌƉƐƌĂĂĚ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐфďĞƐƚƵƵƌ͘ǀĚƐƉΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵх
Subject: ZĞ͗ůŐĞŵĞŶĞsĞƌŽƌĚĞŶŝŶŐ'ĞŐĞǀĞŶƐďĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐ;s'Ϳ

*HDFKWHKHHU
,NKHEGHHHUVWHNHHUGHFRQWDFWJHJHYHQVRSGHFRQWDFWSDJLQDLQJHYXOGYDQGHZHEVLWH
0HWYULHQGHOLMNHJURHW
2SYURNWRPVFKUHHI'RUSVUDDG6LQW3DQFUDVEHVWXXUYGVS#JPDLOFRP!

*HDFKWHGDQNYRRUXZEHULFKW,NKHEGHKHOHPDLOER[JHVFDQGRSHHQHHUGHUEHULFKWYDQHPDLODGUHV
JHVWXXUG"
,NKRRUJUDDJYDQX
9ULHQGHOLMNHJURHW
2XWORRNYRRU$QGURLGGRZQORDGHQ

From:
Sent: &ƌŝĚĂǇ͕KĐƚŽďĞƌϮϱ͕ϮϬϭϵϳ͗ϯϵ͗ϬϭWD

To: ďĞƐƚƵƵƌ͘ǀĚƐƉΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵфďĞƐƚƵƵƌ͘ǀĚƐƉΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵх
Subject: ůŐĞŵĞŶĞsĞƌŽƌĚĞŶŝŶŐ'ĞŐĞǀĞŶƐďĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐ;s'Ϳ

*HDFKWEHVWXXU
=R QZHNHQWHUXJKHELNXHHQEHULFKWJH]RQGHQRYHUGHEHVFKHUPLQJYDQSHUVRRQVJHJHYHQVYD
=LMQDPHQKHWQLHW]RQDXZPHWKHWEHVFKHUPHQYDQGHJHJHYHQVYDQGHJHQHGLHGHSHWLWLHWHNHQG
2SPLMQEHULFKWLVGRRUXQLHWJHUHDJHHUG
,NKHELQPLGGHOVHHQPHOGLQJJHGDDQELMGH$XWRULWHLW3HUVRRQVJHJHYHQVLQ'HQ+DDJZHJHQVVFK
+RRJDFKWHQG
6LQW3DQFUDV

DĂŝů
ĚŝϭϵͲϭϭͲϮϬϭϵϭϬ͗ϰϬ
х
'ĞĂĐŚƚĞŚĞĞƌ
ĂŶŬǀŽŽƌƵǁĞͲŵĂŝů͘ƌŚĞĞĨƚŝŶĚĞĂĨŐĞůŽƉĞŶƉĞƌŝŽĚĞŝŶĚĞƌĚĂĂĚƌĞŐĞůŵĂƚŝŐŝĞƚƐŽǀĞƌĚĞŽƌƉƐƌĂĂĚ
^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐŝŶĚĞŬƌĂŶƚŐĞƐƚĂĂŶ͘tĞǀŽůŐĞŶĚĞŽƌƉƐƌĂĂĚŽŵĚĂƚǌĞƐƉĞůĞƌǌŝũŶŝŶŚĞƚƐƉĞůƌŽŶĚĚĞ
ĨƵƐŝĞ,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚͬ>ĂŶŐĞĚŝũŬ͘tĞŚĞďďĞŶŽŽŬĐŽŶƚĂĐƚŵĞƚŵĞǀƌŽƵǁĚŝĞĚĞŽŶǀƌĞĚĞŝŶ<ŽĞĚŝũŬ
ŽŶĚĞƌǁŽŽƌĚĞŶďƌĞŶŐƚ͘ŶŵŝũŶĐŽůůĞŐĂ͛ƐĚŝĞůŬŵĂĂƌŝŶŚƵŶƉŽƌƚĞĨĞƵŝůůĞŚĞďďĞŶ͕ƐĐŚƌŝũǀĞŶŽǀĞƌĚĞ
ůŬŵĂĂƌƐĞƐƚĂƉƉĞŶŝŶĚŝƚƉƌŽĐĞƐ͘ŝĞĚĞŬƌĂŶƚǀĂŶŵŽƌŐĞŶ͕ǁĂƚĚĂƚďĞƚƌĞĨƚ͘
ĞƉĞƚŝƚŝĞǀĂŶĚĞŽƌƉƐƌĂĂĚŚĞĞĨƚǀĞĞůǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐŝŶĚĞďĞŶĞŶŐĞďƌĂĐŚƚĞŶŚŽƵĚƚĚĞŐĞŵŽĞĚĞƌĞŶŝŶ
ŚĞƚĚŽƌƉďĞŚŽŽƌůŝũŬďĞǌŝŐ͘ƌŐĞďĞƵƌƚŝĞƚƐĞŶĚĂĂƌĚŽĞŶǁŝũĂůƐŬƌĂŶƚǀĞƌƐůĂŐǀĂŶ͘DŽĐŚƚĚĞƵŝƚƐůĂŐǀĂŶ
ĚĞƉĞƚŝƚŝĞŝŶĚĞŽŐĞŶǀĂŶĚĞŽƌƉƐƌĂĂĚƐƚƌĂŬƐƚĞŐĞŶǀĂůůĞŶ͕ĚĂŶǌƵůůĞŶǁŝũŽŽŬĚĂĂƌǀĞƌƐůĂŐǀĂŶĚŽĞŶ͘
tĞǀŽůŐĞŶŚĞƚĨƵƐŝĞƉƌŽĐĞƐĞŶĚĞŽŶŐĞŵĂŬŬĞŶĚĂĂƌŽŵŚĞĞŶǌŽŐŽĞĚŵŽŐĞůŝũŬ͘
KĨǁĞŽŽŬĂŶĚĞƌĞŶĂĂŶŚĞƚǁŽŽƌĚůĂƚĞŶ͍ůƐďŝũŽŶƐŚĞƚŐĞǀŽĞůůĞĞĨƚ͕ĚĂƚĚŝĞĂŶĚĞƌĞŶƐƉƌĞŬĞŶǀŽŽƌ
ĞĞŶďĞƉĂĂůĚĞŐƌŽĞƉŝŶǁŽŶĞƌƐ͕ĚĂŶǌŽƵĚĂƚǌŽŵĂĂƌŬƵŶŶĞŶ͘DŽĐŚƚĞƌŶƵŝŶKƵĚŬĂƌƐƉĞůĞĞŶŐƌŽĞƉ
ŝŶǁŽŶĞƌƐŽƉƐƚĂĂŶŽŵǌŝĐŚƚĞǀĞƌǌĞƚƚĞŶƚĞŐĞŶĚĞĨƵƐŝĞƉůĂŶŶĞŶ͕ĚĂŶŐĂĂŶǁĞŽŽŬĚĂĂƌůƵŝƐƚĞƌĞŶ͘
ůůĞŐŽĞĚƐ͕

ZĞĚ͘ůŬŵĂĂƌƐĐŚĞŽƵƌĂŶƚ;ƚĞů͘ϬϳϮͲϱϭϴϰϬϲϭͿ
;ĂĂŶǁĞǌŝŐŽƉĚŝ͕ǁŽ͕ĚŽĞŶǀĂĂŬŽŽŬŽƉǀƌͿ

Van:
Datum: ŵĂĂŶĚĂŐϭϴŶŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϵŽŵϭϴ͗ϯϱ
Aan:
Onderwerp: ƵǁĂƌƚŝŬĞůĞŶŝŶŚĞƚE,
'ĞĂĐŚƚĞŚĞĞƌ
/ŬůĞĞƐŵĞĞƌĚĞƌĞĂƌƚŝŬĞůĞŶǀĂŶƵ͕ĚŝĞŐĂĂŶŽǀĞƌĚĞĨƵƐŝĞƚƵƐƐĞŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞ>ĂŶŐĞĚŝũŬĞŶ
,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚ͘
KŽŬĂƌƚŝŬĞůĞŶ͕ŽǀĞƌĚĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐŽƌƉƐƌĂĂĚ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐ͕ŬŽŵŝŬƚĞŐĞŶ͘

,ĞƚǀĂůƚŵŝũŽƉ͕ĚĂƚĚŝĞĂƌƚŝŬĞůĞŶƚĞůŬĞŶŵĂůĞŶĞŐĂƚŝĞĨǁŽƌĚĞŶŝŶŐĞƐƚŽŬĞŶƚĞŶŽƉǌŝĐŚƚĞǀĂŶĚĞ
ŐĞŵĞĞŶƚĞ>ĂŶŐĞĚŝũŬĞŶƉŽƐŝƚŝĞĨƌŝĐŚƚŝŶŐŽƌƉƐƌĂĂĚ͘
hŬƌŝũŐƚƵǁŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞĂĂŶŐĞůĞǀĞƌĚǀĂŶĞŽƌƉƐƌĂĂĚ͘EŽƚƵůĞŶǀĂŶĞŽƌƉƐƌĂĂĚďĞǀĞƐƚŝŐĞŶĚŝƚ͘
ŽŶƚƌŽůĞĞƌƚƵĚĞŝŶŚŽƵĚǀĂŶĚĞĂĂŶŐĞůĞǀĞƌĚĞŝŶĨŽŽƉũƵŝƐƚŚĞŝĚŽĨƉůĂĂƚƐƚƵĚŝƚ͕ǁĞůůŝĐŚƚŵĞƚƌĞŐĞůͲĞŶ
ƚĞŬƐƚĐŽƌƌĞĐƚŝĞ͕ŝŶĚĞŬƌĂŶƚ͍
/ŶĚŝĞŶƵĐŽŶƚƌŽůĞĞƌƚ͕ŽƉǁĞůŬĞǁŝũǌĞĚĂŶ͍
/ŶĚŝĞŶĞĞŶŝŶǁŽŶĞƌŽĨŝŶǁŽŶĞƌƐǀĂŶ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐĞĞŶĂŶĚĞƌŐĞůƵŝĚůĂĂƚŚŽƌĞŶĚĂŶĞŽƌƉƐƌĂĂĚ͕
ďĞŶƚƵĚĂŶŽŽŬďĞƌĞŝĚŽŵĞĞŶĂƌƚŝŬĞůƚĞƐĐŚƌŝũǀĞŶĞŶƚĞƉůĂĂƚƐĞŶŝŶŚĞƚE,͍
/ŬǌŝĞƵǁĂŶƚǁŽŽƌĚŐƌĂĂŐƚĞŐĞŵŽĞƚ͕
DĞƚǀƌŝĞŶĚĞůŝũŬĞŐƌŽĞƚ͕
^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐ

ĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞŝŶĚŝƚĞͲŵĂŝůďĞƌŝĐŚƚĞŶĞǀĞŶƚƵĞůĞďŝũůĂŐĞŶŝƐǀĞƌƚƌŽƵǁĞůŝũŬĞŶŝƐĂůůĞĞŶďĞƐƚĞŵĚǀŽŽƌĚĞ
ďĞŽŽŐĚĞŽŶƚǀĂŶŐĞƌ;ƐͿ͘/ŶĚŝĞŶƵĚŝƚďĞƌŝĐŚƚƚĞŶŽŶƌĞĐŚƚĞŚĞĞĨƚŽŶƚǀĂŶŐĞŶ͕ǁŽƌĚƚƵǀĞƌǌŽĐŚƚĚĞ
ǀĞƌǌĞŶĚĞƌĚĂĂƌǀĂŶŝŶŬĞŶŶŝƐƚĞƐƚĞůůĞŶĞŶŚĞƚďĞƌŝĐŚƚƚĞǀĞƌŶŝĞƚŝŐĞŶ͘,ĞƚŝƐŶŝĞƚƚŽĞŐĞƐƚĂĂŶĚĞŚŝĞƌŝŶ
ŽƉŐĞŶŽŵĞŶŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞŽƉǁĞůŬĞǁŝũǌĞĚĂŶŽŽŬƚĞŐĞďƌƵŝŬĞŶŽĨŽƉĞŶďĂĂƌƚĞŵĂŬĞŶ͘dŚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ĐŽŶƚĂŝŶĞĚŝŶƚŚŝƐĞͲŵĂŝů͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐƉŽƐƐŝďůĞĂƚƚĂĐŚŵĞŶƚƐ͕ŝƐĐŽŶĨŝĚĞŶƚŝĂůĂŶĚŝƐƐŽůĞůǇĨŽƌƚŚĞƵƐĞŽĨƚŚĞ
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)XVLH +HHUKXJRZDDUG
HQ /DQJHGLMN

+RHGHQNWXHU RYHU "

/DDWKHWZHWHQ 

'LHQHHQ]LHQVZLM]HLQ
YRRUGLQVGDJGHFHPEHU 

2IXQXYRRURIMXLVWWHJHQGHIXVLHYDQEHLGHJHPHHQWHQEHQWGDWPDDNWQLHWXLW
,HGHUHHQNjQHQPjJODWHQZHWHQKRHRYHUKHWVDPHQJDDQYDQ/DQJHGLMNHQ+HHUKXJRZDDUGZRUGW
JHGDFKW(FKWLHGHUHHQMRQJRXGMRQJHQPHLVMHPDQRIYURXZKHHIWKHWUHFKWRPGHJHPHHQWH
/DQJHGLMNWHYHUWHOOHQZDWJRHGHQZDWVOHFKWZRUGWJHYRQGHQDDQGHIXVLHPHW+HHUKXJRZDDUG

+HHOHHQYRXGLJ

3DNHHQVWXNSDSLHU]HWGHGDWXPHURSHQVFKULMILQHLJHQZRRUGHQKRHMHGHQNWRYHUGHIXVLH
9HUJHHWQLHWMHQDDPHQMHYROOHGLJHDGUHV PqWSRVWFRGHHQZRRQSODDWV WHYHUPHOGHQ
6OXLWDIPHWHHQKDQGWHNHQLQJHQYUDDJGHJHPHHQWHRPGHRQWYDQJVWWHEHYHVWLJHQ
(YHQHHQHQYHORSHURPHQVWXUHQQDDU
% :YDQGHJHPHHQWH/DQJHGLMN
=LHQVZLM]HKHULQGHOLQJVRQWZHUS
$QWZRRUGQXPPHU
931RRUG6FKDUZRXGH
0DDUMHPDJKHWRRNELM
YDQGHZHUNJURHS)XVLHHQ3HWLWLHYDQGH'RUSVUDDGLQGHEULHYHQEXV
GRHQ'DWNDQRS :HOYRRUGHFHPEHU]RGDWMRXZ]LHQVZLM]HRSWLMGELMGHJHPHHQWHNDQ
ZRUGHQJHEUDFKW=RUJGXVGDWMHRSWLMGEHQW

'DWLVDOOHV

'HJHPHHQWHLVYHUSOLFKWRPRSDOOHVZDWMHVFKULMIWLQKRXGHOLMNWHUHDJHUHQLQGHUHDFWLHQRWDGLH]H
QDDUGHSURYLQFLH1RRUG+ROODQGPRHWVWXUHQ=HOINULMJMHJHHQLQKRXGHOLMNHUHDFWLH(HQ]LHQVZLM]H
NDQRRNSHUHPDLORIYLDHHQVSHFLDOH]LHQVZLM]HSDJLQDRSGHZHEVLWHYDQGHJHPHHQWH
6XUIYRRUPHHULQIRUPDWLHQDDUKWWSELWGR]LHQVZLM]H

=HW/DQJHGLMNDDQKHWZHUN
RPGHIXVLHWHYHUGHGLJHQ 

55%(R

2352(3

YRRUWXVVHQWLMGVHRSHQEDUH
$OJHPHQH/HGHQYHUJDGHULQJ
PDDQGDJQRYHPEHU
RPXXU
LQGRUSVKXLV'H*HLVW
9LQNHQODDQ6LQW3DQFUDV
$JHQGD
 2SHQLQJ
 0HGHGHOLQJHQ
 9HUNLH]LQJEHVWXXUVOHGHQ
)XVLH*HPHHQWH/DQJHGLM
 5RQGYUDDJ
 6OXLWLQJ

7RHOLFKWLQJ
OHGHQYDQGHYHUHQLJLQJNLH]HQHHQQLHXZH
YRRU]LWWHUHQEHVWXXUVOHGHQ
 OHGHQNXQQHQ WHJHQ NDQGLGDWHQDDQPHOGHQ
 OHGHQKHEEHQVWHPUHFKWHQ VSUHHNUHFKW
 YRRUPHHULQIR]LHZZZVLQWSDQFUDVQO
 DFWXHOHLQIRUPDWLHZRUGWJHJHYHQRYHUGH
$ONPDDUSHWLWLHHQZDWYDQXLWGH'RUSVUDDG
WHPHOGHQLVRYHUGHJHPHHQWHOLMNHIXVLH

. R P W

D   H Q

*HEUXLNGLWIRUPXOLHURPOLGWHZRUGHQ
YDQ9HUHQLJLQJ'RUSVUDDG6LQW3DQFUDV
.RVWHQ¼SHUMDDUSHUZRRQDGUHV
1DDP
$GUHV
3RVWFRGH
(PDLO
7HOHIRRQ
$DQWDOKXLVJHQRWHQ
:RUGWRRNOLG0DDN]RGH'RUSVUDDGVjPHQ
PHWKRQGHUGHQ3DQFUDVVHUV
HHQQRJVWHUNHUHSDUWLM
ULFKWLQJGHJHPHHQWH/DQJHGLMN
.RPRRNPDDQGDJQRYHPEHUZRUGWOLG
HQOHYHUGLWIRUPXOLHUVDPHQPHWHXURLQ

$ONPDDU3HWLWLH 
,QPLGGHOVKHHIWPHHUGDQYDQGH
NLHVJHUHFKWLJGHLQZRQHUVYDQ6LQW
3DQFUDVGH $ONPDDU3HWLWLHPHWHHQ
KDQGWHNHQLQJJHVWHXQG

2Q]HEHORIWHLVZDDUJHPDDNW
HULVELMHONHYRRUGHXULQ6LQW3DQFUDV
ppQRIPHHUNHUHQDDQJHEHOG:LHQLHW
WKXLVZDVYRQGHHQJHHONDDUWMHLQGH
EULHYHQEXV%LMQDDOWLMGNZDPHQZH
QRJPDDOVODQJVRPXZKDQGWHNHQLQJWH
YUDJHQ1XNRPWKHWPRPHQWRPGH
SHWLWLHDNWLHWHVOXLWHQ:LHGHSHWLWLH
RHQRS

=$7(5'$*129(0%(5
YDQWRWXXU
,163257&$)('(2267:$/
6SRUWFDIp'H2RVWZDODDQKHW%HYHUSOHLQ
LVPDNNHOLMNWHEHUHLNHQHQHULVYROGRHQGH
SDUNHHUUXLPWH
.DQRIZLOXQLHWWRWQRYHPEHUZDFKWHQ"
%HORIPDLOGDQ
VSUHHNHYHQWXHHOXZYUDDJRIERRGVFKDSLQ
RIPDLOQDDU
1DQRYHPEHUVWRSWGHDFWLH
HQZRUGHQGHKDQGWHNHQLQJHQJHWHOG

([SHULPHQWPHWEHVWXXU3DQFUDV 
VWRQGRSQRYHPEHULQGHNUDQW

/DQJHGLMNVWHOW$ONPDDUYRRURPJUHQVORRVEHVWXUHQ
LQWHYRHUHQLQ6LQW3DQFUDVHQ.RHGLMN,QZRQHUVPRJHQ
PHHSUDWHQHQRQGHUZHUSHQRSGHDJHQGD]HWWHQ'LW
NRPWLQGHNUDQW=21'(5RYHUOHJPHWGRUSVSODWIRUP
DUWLNHOGUHLJHQ
'RUSVUDDGHQLQZRQHUV,QKHWDUWLNHOGUHLJHQHQGDWKHW
UHJLRQDOHRYHUOHJYRRUMDUHQRSVORWJDDWELMGH
JUHQVFRUUHFWLHGLHGHRQGHUWHNHQDDUVYDQSHWLWLH
ZHQVHQ
+RH]RPHHUEXUJHUSDUWLFLSDWLHHQWLMGLJRYHUOHJ"
'RRU]RQGHURYHUOHJPHWGH'RUSVUDDGGHJURRWVWH
RUJDQLVDWLHLQGHJHPHHQWHZDDULQEXUJHUV]LFKYHUHQLJG
KHEEHQZDWEHWUHIWDOJHPHHQHQEHVWXXUOLMNEHODQJ
YRRUWHOHJJHQDDQ$ONPDDUNZDOLILFHHUWKHW/DQJHGLMNHU
EHVWXXU]LFK]HOIEHSDDOGQLHWDOVEHWURXZEDDU

ŝũůĂŐĞ
,ĞƚE,ďĞƌŝĐŚƚŐĞǀŝŶŐ

RP
SINT PANCRAS
'HSHWLWLHORSHUVYDQGH'RUSVUDDG6LQW3DQFUDVVWRSSHQRS
]DWHUGDJQRYHPEHUPHWKXQDFWLH'DWEOLMNWXLWGHIROGHUGLH
GRRUYULMZLOOLJHUVKXLVDDQKXLVLQKHWGRUSYHUVSUHLGZRUGW8LW
GHIROGHUYDOWRRNRSWHPDNHQGDWPHHUGDQSURFHQWYDQGH
NLHVJHUHFKWLJGHLQZRQHUVYRRUDDQVOXLWLQJELM$ONPDDULV
'HSHWLWLHORSHUVVFKULMYHQGDW]HKXQEHORIWHKHEEHQZDDUJHPDDNW¶(ULVELM
LHGHUHYRRUGHXULQ6LQW3DQFUDVHHQRIPHHUNHUHQDDQJHEHOG:LHQLHWWKXLV
ZDVYRQGHHQJHHONDDUWMHLQGHEULHYHQEXV%LMQDDOWLMGNZDPHQZH
QRJPDDOVODQJVRPXZKDQGWHNHQLQJWHYUDJHQ¶=HYLQGHQGDWKHWPRPHQW
LVJHNRPHQRPWHVWRSSHQ'RUSHOLQJHQNXQQHQRSGHVOXLWGDJQRJWXVVHQ
WRWXXUWHNHQHQLQVSRUWFDIp'H2RVWZDO¶'DDUQDVWRSWGHDFWLHHQ
ZRUGHQGHKDQGWHNHQLQJHQJHWHOG¶
'HSHWLWLHORSHUVJLQJHQDDQJHVWXXUGGRRU5RE3ODQNHQHQ5RQ6SDDQV
EHJLQMXOLGHVWUDDWRS:LHPHHU]DJLQDDQVOXLWLQJELM$ONPDDUNRQHHQ
KDQGWHNHQLQJ]HWWHQ,Q6LQW3DQFUDVZDVHQLVYHHOZHHUVWDQGWHJHQGHIXVLH
WXVVHQ/DQJHGLMNHQ+HHUKXJRZDDUG0HQYRHOW]LFKYRRUKHWEORNJH]HW
GRRU/DQJHGLMNHQGHJHYROJGHURXWHZRUGWDOV¶RQGHPRFUDWLVFK¶HUYDUHQ
(ULVLQ6LQW3DQFUDVJHNR]HQYRRUHHQSHWLWLHHQQLHWYRRUHHQHQTXrWH¶(HQ
SHWLWLHLVHHQYHU]RHNDDQGHRYHUKHLGRPLHWVWHGRHQ'DDURPZRUGHQ
DOOHHQKDQGWHNHQLQJHQJHQRWHHUGYDQ3DQFUDVVHUVGLHYRRUNHXUKHEEHQRP
WHIXVHUHQPHW$ONPDDU¶]HL3ODQNHQHHUGHU
'H'RUSVUDDGNRQLQVHSWHPEHUDOQDDUEXLWHQEUHQJHQGDWHULQKHWGRUS
HHQPHHUGHUKHLGZDVYRRUDDQVOXLWLQJELM$ONPDDU,QGHDIJHORSHQZHNHQ
WURNNHQEH]HPSORHJHQGRRUKHWGRUSRPRRNGHODDWVWHDGUHVVHQQRJWH
EH]RHNHQ1DQRYHPEHUZRUGWGXLGHOLMNKRHJURRWGLHPHHUGHUKHLG
SUHFLHVLV
3DQFUDVVHUVZRUGHQRSJHURHSHQRPHHQ]LHQVZLM]HRYHUGHIXVLHLQWH
GLHQHQ'DWPRHWGDQZHOJHEHXUHQYRRUGLQVGDJGHFHPEHU¶+HWLVKHHO
HHQYRXGLJ3DNHHQVWXNSDSLHU]HWGHGDWXPHURSHQVFKULMILQMHHLJHQ
ZRRUGHQKRHMHGHQNWRYHUGHIXVLH¶'HJHPHHQWHLVYHUSOLFKWRP
LQKRXGHOLMNWHUHDJHUHQLQGHUHDFWLHQRWDGLH]HQDDUGHSURYLQFLH1RRUG
+ROODQGPRHWVWXUHQ

(UZRUGWJHPRSSHUGRSKHWGRRU/DQJHGLMNHQ+HHUKXJRZDDUGDDQ
$ONPDDUYRRUJHVWHOGHH[SHULPHQWPHWJUHQ]HORRVEHVWXUHQ¶'RRUGLW
]RQGHURYHUOHJPHWGH'RUSVUDDGYRRUWHOHJJHQDDQ$ONPDDUNZDOLILFHHUW
KHW/DQJHGLMNHUEHVWXXU]LFKEHSDDOGQLHWDOVEHWURXZEDDU¶

'RUSVUDDG6LQW3DQFUDV¶+DOORZRUGWHUEHUKDXSWQRJ
QDDURQVJHOXLVWHUG"¶
RP
LANGEDIJK
 0RGGHUJRRLHQLVKHWSDQLHNYRHWEDOEDQJPDNHULM´9RRU]LWWHU
(ULN.URHVHYDQGH'RUSVUDDG6LQW3DQFUDVKHHIWJHHQJRHG
ZRRUGRYHUYRRUGHJHPHHQWHUDDGVOHGHQGLHDIJHORSHQ]DWHUGDJ
LQGH]HNUDQWXLWOHJGHQZDDURPYROJHQVKHQ6LQW3DQFUDVQLHW
QDDU$ONPDDUNDQPDDUPHHPRHWLQGHIXVLHPHW
+HHUKXJRZDDUG
9ROJHQVGLHJHPHHQWHUDDGVOHGHQ YDQ/DQJHGLMNHQ+HHUKXJRZDDUGLV
$ONPDDUDOOHHQPDDUXLWRSERXZJURQGHQKRXGW$ONPDDUGDDURPGH
3DQFUDVVHUVGHZRUVWYDQHHQLQOLMYLQJYRRU
%DQJPDNHULM´]HJW3XUHPDQLSXODWLH+RHNRPHQ]HHUELM"$OVRI
+HHUKXJRZDDUG]RYRRUEHHOGLJLV0RHWMH]LHQZDW]HGDDUERXZHQYODN
WHJHQGHRRVWJUHQVYDQ/DQJHGLMNDDQ´GRHOWRSGHKRRJERXZSODQQHQ
YDQ+HHUKXJRZDDUGLQKHWVWDWLRQVJHELHG
(HQDQGHUDUJXPHQWYDQGHUDDGVOHGHQLVGDWKHWYHUWUHNYDQ6LQW3DQFUDV
]R¶QILQDQFLsOHDGHUODWLQJLVYRRU/DQJHGLMNGDWDOOHDQGHUHGRUSVNHUQHQ
GDDURQGHU]XOOHQOLMGHQ2SQLHXZEDQJPDNHULMYLQGW'HIXVLHLV
EHGRHOGRPYDQ+HHUKXJRZDDUGHQ/DQJHGLMNppQUREXXVWHJHPHHQWHWH
PDNHQ0DDUKRHUREXXVWLVGDWHLJHQOLMNDOVHUPHWHHQIRUVEH]XLQLJGPRHW
JDDQZRUGHQDOVGH3DQFUDVVHUVYHUWUHNNHQ"´
'HUDDGVOHGHQYRHUHQDDQGDWHHQHHQYRXGLJHJUHQVFRUUHFWLHZHWWHOLMNQLHW
NDQRPGDWKHWKLHUHHQWHJURWHJURHSLQZRQHUVEHWUHIW'DDUPRHWHQZH
QRJHHQVJRHGLQGXLNHQ´]HJW0DDUGHNHUQYDQGH]DDNLVGDWKHW
KLHURPGHGHPRFUDWLHJDDW(HQPHHUGHUKHLGYDQGH3DQFUDVVHUVNLHVW
YRRU$ONPDDUHQGDWZRUGWYROOHGLJJHQHJHHUG´
Identiteit

1DWXXUOLMNZHHWLHGHUHHQZHOGDWGHLGHQWLWHLWYDQKHWGRUSQLHWYHUDQGHUW
ZHONHNHX]HHUXLWHLQGHOLMNRRNJHPDDNWZRUGW,GHQWLWHLW]LWLQKHWGRUS]HOI
KRHGHPHQVHQPHWHONDDURPJDDQ0DDUKHWLVGHHPRWLHKHWJHYRHOGDWZH
RYHURQVHLJHQGRUSZLOOHQEHVOLVVHQ´
(QGDQEHORYHQ]HGDW]HKHHOYHHOJDDQGRHQYRRUGHGRUSVNHUQHQ0DDU
KRHGDQ"´9ROJHQVKHHIW/DQJHGLMNRSGDWSXQWJHHQJRHGHUHSXWDWLH
(UZDUHQRYHUDOGRUSVSODWIRUPHQYRRUEXUJHUSDUWLFLSDWLH'DDU]LMQHUQRJ
PDDUWZHHYDQRYHUZDDUYDQDOOHHQ3DQFUDVJRHGGUDDLW$OOHPDDOGRRU
WHJHQZHUNLQJYDQGHJHPHHQWH%XUJHULQLWLDWLHYHQRYHUYHLOLJKHLG
ELMYRRUEHHOG]LMQJHZRRQJHQHJHHUG+RHPRHWHQZHGDQYHUWURXZHQLQ
KHEEHQLQGLHEHORIWHRYHUGHGRUSVNHUQHQ"´
,QKDDURIILFLHOHUHDFWLHFRQVWDWHHUWGH'RUSVUDDG¶HHQNHQQHOLMNHRQZLOYDQ
JHPHHQWHUDDGVOHGHQYDQ+HHUKXJRZDDUGHQ/DQJHGLMNRPQXHLQGHOLMN
HHQVHHQNHHUVHULHXVLQJHVSUHNWHJDDQPHWGHLQZRQHUVYDQ6LQW3DQFUDV¶
Weerstand
1DPHQVKHW'RUSVUDDGEHVWXXUVFKULMIWDDQGHJHPHHQWHUDDGGDWKLMHQ
]LMQPHGHEHVWXXUGHUVPHHUGHUHNHUHQKHEEHQ
¶JHSUREHHUGRPDDQGDFKWELMXWHYHVWLJHQRSGHJURHLHQGHZHHUVWDQGLQRQV
GRUSPDDUGLWLVWRWRSKHGHQQLHWJHOXNW¶(QDOVZLMLQGHNUDQWGH]LQ
OH]HQGDW6LQW3DQFUDVDOVGRUSKHWGUDDJYODNYDQGHIXVLHQLHWLQGHZHJ
PDJVWDDQGDQGHQNHQZLM¶+DOORZRUGWHUEHUKDXSWQRJQDDURQV
JHOXLVWHUG"¶
'H'RUSVUDDG]HJW¶JURWHEHGHQNLQJHQWHKHEEHQELMKHWSROLWLHNHSURFHVGDW
QXSODDWVYLQGW(UOLJWHHQXLWGDJHQGHNHX]H´]RVWDDWLQGHUHDFWLH+RH
VWHOLNGHPHHUGHUKHLGYDQGH3DQFUDVVHUV]RJHUXVWGDW]HQLHWPHHUWHJHQ
GHIXVLH]LMQRIZLMVWRSSHQRQ]HNRSLQKHW]DQGHQDOVKHWVWUDNVPLVJDDWLV
GDWGHVFKXOG$ONPDDUHQ6LQW3DQFUDV$DQXGHNHX]H 0DDUZRUGWQLHW
ERRVDOVKHWIXVLHSURFHVPLVOXNWRPGDWGH'RUSVUDDGHHQSHWLWLHDDQELHGW
ZDDUXLWEOLMNWGDWHHQKHOHERHOLQZRQHUVYDQ6LQW3DQFUDVXZNHX]HQLHW
VWHXQHQZDQWZLMKHEEHQLQPLGGHOVYDDNJHQRHJJHZDDUVFKXZGGDWKHW
YRRU6LQW3DQFUDVDQGHUVPRHW´

¶/DQJHGLMNJDDWJHZRRQGRRUPHWKHWQHJHUHQYDQGHZHQV
6LQW3DQFUDV¶]HJWGHGRUSVUDDG
RP
SINT PANCRAS

9ROJHQVGH'RUSVUDDG6LQW3DQFUDVJDDWGHJHPHHQWH/DQJHGLMN
¶JHZRRQGRRUPHWKHWQHJHUHQYDQGHZHQVYDQGHPHHUGHUKHLG
YDQGHLQZRQHUVYDQKHWGRUS¶'H'RUSVUDDGLVEH]LJPHWHHQ
SHWLWLHLQKHWGRUS'HHHUVWHURQGHLVELMQDJHGDDQHQHULVQXDO
HHQPHHUGHUKHLGYRRUDDQVOXLWLQJELM$ONPDDU]HJJHQ
9RULJHZHHNYULMGDJVWXXUGHQGHFROOHJHVYDQ/DQJHGLMNHQ+HHUKXJRZDDUG
KHWKHULQGHOLQJVRQWZHUSURQG'DDUXLWZHUGGXLGHOLMNGDWYRRUGHNHUQHQ
6LQW3DQFUDVHQ.RHGLMNHHQSOHNJHGDFKWLVELQQHQGHQLHXZWHYRUPHQ
IXVLHJHPHHQWH
,QIXVLHELMHHQNRPVWHQLQGH]HNHUQHQNZDPYHHORQYUHGHQDDUYRUHQ0HQ
YRHOGH]LFKYRRUKHWEORNJH]HWGRRUGHJHPHHQWH/DQJHGLMNHQGHJHYROJGH
URXWHZHUGDOV¶RQGHPRFUDWLVFK¶HUYDUHQ
'H'RUSVUDDGEHVORRWWRWHHQSHWLWLH9ULMZLOOLJHUVJDDQVLQGVEHJLQMXOLKXLV
DDQKXLVGHGHXUHQODQJV2QGHUGHSHWLWLHVWDDQDOELMQD
KDQGWHNHQLQJHQHQHUVWDDQQRJEH]RHNHQJHSODQGDDQRQJHYHHU
ZRQLQJHQ(ULVQXDOHHQPHHUGHUKHLGDEVROXXW¶¶DOGXV+RH
JURRWGHPHHUGHUKHLGJDDWZRUGHQ]DOGHWLMGOHUHQ'HWZHHVOXLWHQQLHWXLW
GDWVWUDNVWXVVHQGHHQSURFHQWYDQGHLQZRQHUVYDQMDDUHQRXGHU
YRRUDDQVOXLWLQJPHW$ONPDDU]DO]LMQ:HQHPHQUXVWLJGHWLMGRPDOOH
DGUHVVHQODQJVWHJDDQ¶¶DOGXV
VWXXUGHQRQODQJVHHQHPDLOQDDUFRPPLVVDULVYDQGH.RQLQJLQ
1RRUG+ROODQG=HOHJGHQKHPXLWGDWHULQKHWGRUSQLHWHHQHQTXrWHPDDU
HHQSHWLWLHZRUGWJHKRXGHQ¶(HQSHWLWLHLVJHHQHQTXrWH+HWLVHHQYHU]RHN
DDQGHRYHUKHLGRPHHQEHSDDOGLHWVWHGRHQ'DDURPZRUGHQDOOHHQ
KDQGWHNHQLQJHQJHQRWHHUGYDQ3DQFUDVVHUVGLHYRRUNHXUKHEEHQRPWH
IXVHUHQPHW$ONPDDU¶DOGXV
1XGH1D]RPHUIHHVWHQDFKWHUGHUXJ]LMQJDDWGH'RUSVUDDG¶EH]HPSORHJHQ¶
YRUPHQGLHODQJVJDDQELMGHDGUHVVHQZDDUQRJJHHQEH]RHNLVJHZHHVW
:HZRUGHQJHEHOGGRRUPHQVHQGLHRQVYUDJHQZDDUZHEOLMYHQ.HQQHOLMN
]LMQLQGHYDNDQWLHGHJHOHEULHIMHVZDDURSRQ]HORSHUVDDQJHYHQGDW]H
QLHPDQGWKXLVWURIIHQPHWGHIROGHUVHQGHNUDQWHQLQGHSDSLHUEDN
WHUHFKWJHNRPHQ¶¶DOGXV
7ZHHGLQJHQYDOOHQRSKHWNRVWYHHOWLMGPDDUGHORSHUV]LMQVWXNYRRUVWXN
HQWKRXVLDVWHQYHHOKDQGWHNHQLQJHQZRUGHQJH]HWXLWRQYUHGHPHWGH
JHPHHQWH/DQJHGLMN

'RUSVSODWIRUP6LQW3DQFUDVLVWHU]LHOH
'HYHUNHHUVVLWXDWLHLQ6LQW3DQFUDVZDVHHQWHONHQVWHUXJNHUHQGDJHQGDSXQWELMKHW'RUSVSODWIRUP
$UFKLHIIRWR

RP
SINT PANCRAS
+HW'RUSVSODWIRUP6LQW3DQFUDVLVWHU]LHOH9RRU]LWWHUHQGH
DQGHUH3DQFUDVVHUOHGHQKHEEHQLQHHQEULHIDDQKHWFROOHJHYDQ
/DQJHGLMNDDQJHJHYHQ¶GHLQWHQWLHWHKHEEHQKXQOLGPDDWVFKDS
RSWH]HJJHQ¶
'RUSVSODWIRUPV]LMQGRRUGHJHPHHQWHRRLWLQOHYHQJHURHSHQRPLQZRQHUV
HHQSOHNWHJHYHQRPRSWHNRPHQYRRUKXQEHODQJHQ,Q]R¶QSODWIRUP
]RXGHQGHLQZRQHUVRPGHWDIHO]LWWHQPHWZLMNDJHQWHQZRQLQJFRUSRUDWLHV
HQYHUWHJHQZRRUGLJHUVYDQGHJHPHHQWH,Q/DQJHGLMNLVHUQDKHW
3DQFUDVVHUEHVOXLWQXDOOHHQQRJHHQGRUSVSODWIRUPDFWLHILQ1RRUG
6FKDUZRXGH
QRHPWLQGHEULHIHHQDDQWDOUHGHQHQRPWHVWRSSHQ=RNRPWGH
JHPHHQWHVWHOVHOPDWLJHHQ]LMGLJGHVDPHQPHWKHW'RUSVSODWIRUPJHPDDNWH
DIVSUDNHQURQGOHHIEDDUKHLGHQYHLOLJKHLGQLHWQD'DWOHLGGHYRULJMDDU
QRYHPEHUWRWHHQKHIWLJHGLVFXVVLH
Rimpels
2SXLWQRGLJLQJYDQEXUJHPHHVWHUZHUGHHQJHVSUHNJHDUUDQJHHUGRPGH
ULPSHOVJODGWHVWULMNHQ1DGLWJHVSUHNLQGHFHPEHUPHWKHWYROWDOOLJH
FROOHJHYROJGHHFKWHUJHHQ]LFKWEDUHDFWLHGRRUGRUSVZHWKRXGHURSGH
DIJHVSURNHQDFWLHSXQWHQ
,QPDDUWZHUGKHW'RUSVSODWIRUPXLWJHQRGLJGGRRUHHQDPEWHQDDU
GLHGRRUGHJHPHHQWHZDVDDQJHVWHOGRPKHWEXUJHUSDUWLFLSDWLHEHOHLGLQGH
VWHLJHUVWH]HWWHQ(UYROJGHHHQJRHGJHVSUHN¶+HODDVEOHHNGDWQD
HQNHOHZHNHQKDDUGLHQVWYHUEDQGZHUGEHsLQGLJG:HJDOOHLQLWLDWLHYHQ
YRRUHHQEXUJHUSDUWLFLSDWLHEHOHLG¶

'HVSUHHNZRRUGHOLMNHGUXSSHOZDVGHDIJHODVWLQJYDQGHSOHQDLUH
YHUJDGHULQJYDQVHSWHPEHU'LHZHUGRSKHWODDWVWHPRPHQW
DIJHEOD]HQRPGDWGHGRUSVZHWKRXGHUHQHHQHYHQWXHOHYHUYDQJHUQLHW
DDQZH]LJNRQGHQ]LMQFRQVWDWHHUWLQGHEULHI¶GDWKHW'RUSVSODWIRUP
QLHWVHULHXVZRUGWJHQRPHQ¶+XQRQYUHGHVOXLWDDQELMGLH
YDQGHYROXLWYHUHQLJLQJ'RUSVUDDG6LQW3DQFUDV/DQJHGLMNHQ
+HHUKXJRZDDUG]RHNHQNUDPSDFKWLJQDDUHHQRSORVVLQJPDDUPHWRQVDOV
GRUSVNHUQLVQRJVWHHGVJHHQHQNHOFRQWDFWJH]RFKW¶¶]HLYRRU]LWWHU
HHUGHUGH]HZHHN

'ĞĂĐŚƚĞĂĂŶǁĞǌŝŐĞŶ͕
ϭϴŶŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϵ
DŝũŶŶĂĂŵŝƐĞŶǁŽŽŶĂĐŚƚŝŐŝŶ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐ͘/ŬǌŽƵŐƌĂĂŐŐĞďƌƵŝŬŵĂŬĞŶǀĂŶŵŝũŶƐƉƌĞĞŬƌĞĐŚƚŝŶ
ĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞůŬŵĂĂƌŽǀĞƌĚĞǀŽŽƌŐĞŶŽŵĞŶĨƵƐŝĞǀĂŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞŶ>ĂŶŐĞĚŝũŬĞŶ,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚ͕
ĚĞǌŝĞŶƐǁŝũǌĞĞŶĚĞĚŝƐĐƵƐƐŝĞǀĂŶĚĞ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐƐĞƌďĞǀŽůŬŝŶŐŽǀĞƌůŬŵĂĂƌ͘
'ĞŵĞĞŶƚĞůŬŵĂĂƌ͕ŝŬĚĂĂŐƵƵŝƚ͘
>ĂĂƚĚŝĞŐĞǀŽĞůĞŶƐǀĂŶĂĂŶĂĂŶƚĂůŝŶǁŽŶĞƌƐǀĂŶ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐŶƵĞĞŶƐďƵŝƚĞŶďĞƐĐŚŽƵǁŝŶŐ͊
tĂĂƌŽŵǁŝůŐĞŵĞĞŶƚĞůŬŵĂĂƌŶƵĞĐŚƚŐƌĂĂŐ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐďŝŶŶĞŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞŐƌĞŶǌĞŶŚĞďďĞŶ͍
WĂƌƚŝũKWĂĚǀĞƌƚĞĞƌƚǌĞůĨƐŝŶŚĞƚ>ĂŶŐĞĚŝũŬEŝĞƵǁƐďůĂĚŽŵĚĞŬĞƵǌĞƵŝƚŚĞƚǀĞƌůĞĚĞŶ͕ŶŝĞƚďŝũ
ůŬŵĂĂƌĂĂŶƚĞƐůƵŝƚĞŶ͕ƌĞĐŚƚƚĞǌĞƚƚĞŶ͘ůǀĂƐƚƐƚĞŵŵĞŶƚƌĞŬŬĞŶďŝũǀĞƌŬŝĞǌŝŶŐĞŶ͍
ϭ͗ŝũŶŚĞƚĚĞĞǆƚƌĂŝŶŬŽŵƐƚĞŶǀĂŶŚĞƚZŝũŬ͕ǀŽůŐĞŶƐŚĞƚĨƵƐŝĞĚŽĐƵŵĞŶƚΦϮ͕ϭŵůŶ͘ŽƉũĂĂƌďĂƐŝƐ͘/ŶĚŝĞŶ
ĚĂƚŬůŽƉƚ͕ǁŽƌĚƚĚĂƚŽǀĞƌŝŐĞŶƐĂůůĞŵĂĂůďĞƐƚĞĞĚĂĂŶ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐ͍ĂƚŐĞůŽŽĨŝŬŶŝĞƚ͘
Ϯ͗/ŶƚĞƌĞƐƐĞŝŶŐƌŽĞŶƐƚƌŽŬĞŶǀŽŽƌďŽƵǁŐƌŽŶĚ͍
ϯ͗/ŶĚŝĞŶĚĞdǁĞĞĚĞ<ĂŵĞƌďĞƐůƵŝƚ͕ĚĂƚĚĞǁĞŶƐǀĂŶĚĞďĞǁŽŶĞƌƐŐĞŚŽŶŽƌĞĞƌĚŵŽĞƚǁŽƌĚĞŶ͕ŵĂĂƌ
ĚĞŐƌŽĞŶĞďƵĨĨĞƌƐƚƵƐƐĞŶůŬŵĂĂƌĞŶ>ĂŶŐĞĚŝũŬďŝũĚĞŶŝĞƵǁĞŐĞŵĞĞŶƚĞ>ĂŶŐĞĚŝũŬͲ,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚ
ďůŝũǀĞŶ͕ďĞŶƚƵĚĂŶŽŽŬŐĞŢŶƚĞƌĞƐƐĞĞƌĚ͍
ϰ͗tĂƚŝƐĚĞůĂŶŐĞƚĞƌŵŝũŶǀŝƐŝĞ͕ǌĞŐŝŶĚŝƚŐĞǀĂůŵŝŶŝŵĂĂůϱũĂĂƌ͕ŽǀĞƌŽŶƐŵŽŽŝĞĚŽƌƉ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐ͍
ŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ͗
Ύ,ŽƵĚƚƵƚǁĞĞŽƉĞŶůƵĐŚƚǌǁĞŵďĂĚĞŶŽƉĞĞŶƉĂĂƌŬŝůŽŵĞƚĞƌĂĨƐƚĂŶĚǀĂŶĞůŬĂĂƌŽƉĞŶ͍
ΎsŽĞƚďĂůǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐsƌŽŶĞǁŝůŐƌĂĂŐĞĞŶŶŝĞƵǁĞŬůĞĞĚĂĐĐŽŵŽĚĂƚŝĞ͕ŬĂŶƚŝŶĞĞŶŝŶĚŝĞŶŵŽŐĞůŝũŬĞĞŶ
ŬƵŶƐƚŐƌĂƐǀĞůĚ͘'ĂĂƚƵĚĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐƵŝƚĚĞďƌĂŶĚŚĞůƉĞŶ͍
ΎůŝũĨƚŚĞƚĚŽƌƉƐĞŬĂƌĂŬƚĞƌŐĞŚĂŶĚŚĂĂĨĚ͍
ϱ͗hŶĞĞŵƚŵŝƐƐĐŚŝĞŶĞĞŶĚĞĞůŽǀĞƌǀĂŶĞĞŶ͞ĂƌŵůĂƐƚŝŐĞ͟ŐĞŵĞĞŶƚĞ͘/ŶĚŝĞŶƵǁŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞůĂƐƚĞŶ
ǁĞůůŝĐŚƚŽŵŚŽŽŐŵŽĞƚĞŶ͕ǀĂŶǁĞŐĞĚĞŐƌĞŶƐĐŽƌƌĞĐƚŝĞ͕ŚŽĞŐĂĂƚƵĚĂƚƵŝƚůĞŐŐĞŶĂĂŶƵǁĞŝŐĞŶ
ďĞǀŽůŬŝŶŐ͍ƵůůĞŶƵǁŝŶǁŽŶĞƌƐŶŝĞƚǌĞŐŐĞŶ͗^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐŐĂũĞĞŝŐĞŶďŽŽŶƚũĞƐŵĂĂƌĚŽƉƉĞŶ͍,ĞďƚƵ
ĚŝĞŐƌĞŶƐĐŽƌƌĞĐƚŝĞǁĞůĞĞŶƐǀŽŽƌŐĞůĞŐĚĂĂŶƵǁĞŝŐĞŶůŬŵĂĂƌƐĞďĞǀŽůŬŝŶŐ͘/ŬĚĞŶŬŚĞƚŶŝĞƚ͘
ϲ͗sŽŽƌĂůĚĞŽƌƉƐƌĂĂĚ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐŬůĂĂŐƚ͕ĚĂƚĞƌŶŝĞƚŶĂĂƌŚĞŶǁŽƌĚƚŐĞůƵŝƐƚĞƌĚĚŽŽƌŐĞŵĞĞŶƚĞ
>ĂŶŐĞĚŝũŬ͘>ƵŝƐƚĞƌĞŶŐĞďĞƵƌƚǁĞůĚĞŐĞůŝũŬ͕ŵĂĂƌĂůƐũĞũĞǌŝŶŶŝĞƚŬƌŝũŐƚ͕ǁŽƌĚƚ͞ŶŝĞƚůƵŝƐƚĞƌĞŶĞŶ
ĚĞŵŽĐƌĂƚŝĞůĂƚĞŶǌĞůŝŐŐĞŶ͟ĂůĞƌŐƐŶĞůŐĞƌŽĞƉĞŶ͘,ƵŝůĞŶ͙͙ŶŽĞŵŝŬŚĞƚŵĂĂƌ͘>ƵŝƐƚĞƌƚůŬŵĂĂƌĚĂŶ
ǁĞůŶĂĂƌǌŝũŶďĞǁŽŶĞƌƐ͍KŽŬũƵůůŝĞŬƌŝũŐĞŶŬƌŝƚŝĞŬĂůƐĞĞŶŝŶǁŽŶĞƌŽĨďĞĚƌŝũĨǌŝũŶǌŝŶŶŝĞƚŬƌŝũŐƚ͘ĂƚŝƐ
ŝŶŚĞƌĞŶƚĂĂŶƉŽůŝƚŝĞŬďĞĚƌŝũǀĞŶ͘/ŬŚŽŽƌĞŶůĞĞƐŽŽŬŐĞŶŽĞŐŐĞŬůĂĂŐŽǀĞƌŐĞŵĞĞŶƚĞůŬŵĂĂƌ͘
ĞŶŬƚƵŽǀĞƌŐĞŶŽĞŵĚĞƉƵŶƚĞŶŵĂĂƌĞĞŶƐŶĂ͊
tĞĞƐĞŶďůŝũĨĐŽůůĞŐŝĂĂůŶĂĂƌƵǁďƵƵƌŐĞŵĞĞŶƚĞ͊
'ĂŶŝĞƚŝŶŚƵŶǀĂĂƌǁĂƚĞƌůŽƉĞŶ͘KŽŬŶŝĞƚŶĂϭũĂŶƵĂƌŝϮϬϮϮ͊
/ŬďĞŶŽƉĚŝƚŵŽŵĞŶƚďĞǌŝŐŵĞƚĞĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬŶĂĂƌĚĞ͕ĚŽŽƌƵŐĞŶŽĞŵĚĞ͞ŐĞĚƌĂŐĞŶ
ďĞǁŽŶĞƌƐŝŶŝƚŝĂƚŝĞǀĞŶ͟ŝŶ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐ͕ĚŝĞĚĞůĂĂƚƐƚĞũĂƌĞŶǌŝũŶƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚŽǀĞƌĂĂŶƐůƵŝƚĞŶďŝũůŬŵĂĂƌ
ŽĨ,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚ͕ĂůƐŵĞĚĞĚĞŚƵŝĚŝŐĞƉĞƚŝƚŝĞ͘DŝũŶŚĂƌĞŶƐƚĂĂŶďŝũǁŝũǌĞǀĂŶƐƉƌĞŬĞŶŶƵŶŽŐƌĞĐŚƚ
ŽǀĞƌĞŝŶĚŽǀĞƌĚĞǁŝũǌĞǀĂŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝĞǀĂŶĐŝũĨĞƌƐ͘KǀĞƌŝŐĞŶƐŬŝũŬŝŬŽŽŬŶĂĂƌŚĞƚ
ŽŶĚĞƌǌŽĞŬǀĂŶ/ΘKƌĞƐĞĂƌĐŚĚŽŽƌŐĞŵĞĞŶƚĞ>ĂŶŐĞĚŝũŬ͘tĂƚŝƐĞĞŶƌƵŝŵĞŵĞĞƌĚĞƌŚĞŝĚ͍ZĞƐƉŽŶƐ
ϰϲ͕ϳй͘ůŝũŬďĂĂƌǀŝŶĚƚĚĞƌĞƐƚǀĂŶĚĞďĞǀŽůŬŝŶŐŚĞƚŝŶǀƵůůĞŶŶŝĞƚďĞůĂŶŐƌŝũŬĞŶͬŽĨŵĂŬĞŶŐĞĞŶŬĞƵǌĞ͘
^ůĞĐŚƚƐϭϯϱϬǀĂŶĚĞϰϲϳϯďĞŶĂĚĞƌĚĞƉĞƌƐŽŶĞŶŬŝĞǌĞŶƐƉĞĐŝĨŝĞŬǀŽŽƌůŬŵĂĂƌ͘EŽŐŐĞĞŶϮϵй͘sŝŶĚƚƵ
ĚŝƚĞĞŶƌƵŝŵĞŵĞĞƌĚĞƌŚĞŝĚ͍^ƚĞŵŵĞƌƐǌĞĞƌǀĞĞůϱϱũĂĂƌŽĨŽƵĚĞƌ͕ƐŽŵŵŝŐĞĚĞƐƚĂŵƉŝũŵĂŬĞƌƐŝŶŚĞƚ
ĚŽƌƉ͘KǀĞƌĚĞǁŝũǌĞǀĂŶƉƵďůŝĐĂƚŝĞǀĂŶŵŝũŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͕ĚĞŶŬŝŬŶŽŐŶĂ͘ĞďĞƐůƵŝƚǀŽƌŵŝŶŐǀĂŶ
ůŬŵĂĂƌďĞƚƌĞŬŝŬĞƌŵŽŐĞůŝũŬŽŽŬďŝũĞŶǀĞƌĚŝĞŶƚǁĞůůŝĐŚƚŶŽŐŶĂĚĞƌŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͘

/ŬŬƌŝũŐŚĞƚŐĞǀŽĞůĚĂƚǀĞůĞƌĂĂĚƐůĞĚĞŶǌŝĐŚůĂƚĞŶďĂƐĞƌĞŶŽƉŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞƵŝƚĚĞŬƌĂŶƚĞŶůƵŝƐƚĞƌĞŶŶĂĂƌ
ŚĞƚŐĞƌŽĞƉŽŵĂĂŶĚĂĐŚƚǀĂŶĞŶŬĞůĞůŬŵĂĂƌŝĚĞĂůŝƐƚĞŶ͘ŝĞǁŽŽŶĚĞŶǀŽŽƌŚĞĞŶŝŶůŬŵĂĂƌĞŶŶƵŝŶ
^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐ͘'ĂĂƚƵĂůůĞĞŶŽƉ͞ƵŝƚŬŽŵƐƚƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞƐĞŶƐƚĞŵŵŝŶŐŵĂŬĞƌŝũ͟ƵǁǌŝĞŶƐǁŝũǌĞŐĞǀĞŶ͍,Ğƚ
ůŝũŬƚĞƌǁĞůŽƉ͊KŽŬƵǁŬƌĞĞƚ͞tĂƌŵǁĞůŬŽŵϮ͘Ϭ͟ďĞǀĞƐƚŝŐƚĚŝƚĨĞŝƚĞůŝũŬ͘:ƵůůŝĞǌŽƵĚĞŶƚŽĐŚďĞƚĞƌ
ŵŽĞƚĞŶǁĞƚĞŶ͕ĚĂŵĞƐĞŶŚĞƌĞŶ͘
hǁĞƌŬƚĂůǀĞĞůƐĂŵĞŶŵĞƚŽŵůŝŐŐĞŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞŶ͘/ŬĂĚǀŝƐĞĞƌƵĚĞǌĞƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐƚĞ
ŝŶƚĞŶƐŝǀĞƌĞŶ͘ĂƚǀƌĂĂŐŝŬŽŽŬĂĂŶĚĞŶŝĞƵǁĞĨƵƐŝĞŐĞŵĞĞŶƚĞ>ĂŶŐĞĚŝũŬʹ,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚ͘ĂƚŬĂŶ
ƉƌŝŵĂ͕ĂůƐĚĞǁŝůĞƌŵĂĂƌŝƐ͊
/Ŷ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐŝƐĞĞŶŐŽĞĚĞĂĂŶǀĂŶŐŐĞŵĂĂŬƚŵĞƚŚĞƚŬĞƌŶĞŶďĞůĞŝĚ͘^ƚĂƌƚŚĂĚǌŽŶĚĞƌŵĞĞƌǀĞĞů
ĞĞƌĚĞƌŐĞŵŽĞƚĞŶ͕ŵĂĂƌŚĞƚǁŽƌĚƚŶƵǁĞůĂĚĞƋƵĂĂƚŽƉŐĞƉĂŬƚ͘tĞŵŽĞƚĞŶƐƚŽƉƉĞŶŵĞƚĚŝĞ
ŶĞŐĂƚŝĞǀĞƐĨĞĞƌ͘KŶĚĞƌƐĐŚƌŝũĨĚĂƚŬĞƌŶĞŶďĞůĞŝĚ'ĞŵĞĞŶƚĞůŬŵĂĂƌ͊
ůůĞďĞǁŽŶĞƌƐĞŶďĞĚƌŝũǀĞŶǀĂŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞŶŚĞďďĞŶŚŝĞƌǀĞĞůŵĞĞƌĂĂŶ͕ĚĂŶŚĞƚŐĞŬŝƐƐĞďŝƐŽǀĞƌ
ĞĞŶŵŽŐĞůŝũŬĞŐƌĞŶƐĐŽƌƌĞĐƚŝĞĞŶƐƚĞŵŵŝŶŐŵĂŬĞƌŝũǌŽĂůƐ͗ĞůĂĐŚĞůŝũŬ͕tĞŐǁĞǌĞŶ͕&ůĂƵǁĞŬƵůĞŶ
&ŽƉƐƉĞĞŶǀŽůŐĞŶƐŚĞƚE,ǀĂŶϴŶŽǀĞŵďĞƌ͘/ƐĚŝƚǁĂĂƌ͍
ŽũĂ͕ŬŝŶĚĞƌůŝũŬŐĞĚƌĂŐĞŶŐĞŵĞĞŶƚĞůŬŵĂĂƌŽŶǁĂĂƌĚŝŐ͊
ŽŶĞĞ͕ĚĂŶǌĞŐƚĚĂƚŝĞƚƐŽǀĞƌŚĞƚEŽŽƌĚ,ŽůůĂŶĚƐĂŐďůĂĚ͘ĞŬĞƵǌĞĂĂŶƵ͘
/ŬĚĂŶŬƵǌĞĞƌ͘

1RWXOHQ$OJHPHQH/HGHQYHUJDGHULQJPHL
9RRU]LWWHU
1RWXOLVW
$DQWDODDQZH]LJHOHGHQ
$DQYDQJXXU
2SHQLQJ
'HYRRU]LWWHURSHQWGHYHUJDGHULQJPHWHHQQLHXZFLWDDWGDWKRRUWELMGHYHUQLHXZGH'RUSVUDDG³'H
'RUSVUDDGVWUDDOWZHHUXLWZDDUKLMYRRUVWDDWQDPHOLMN)ULV.UDFKWLJHQDFWLHI
+HW'DJHOLMNV%HVWXXULVQXRIILFLHsOJHYRUPGGRRUYRRU]LWWHUSHQQLQJPHHVWHHQVHFUHWDULV
:LM]LMQQXZHOQRJRS]RHNQDDUHHQZHEPDVWHUGLHKHWOHXNYLQGWRPRQ]HJHKHHOYHUQLHXZGH
ZHEVLWHDFWXHHOWHKRXGHQ
0HGHGHOLQJHQ
(U]LMQJHHQPHGHGHOLQJHQYDQKHWEHVWXXUHQRRNQLHWYDQGHWRHKRRUGHUV
1RWXOHQ$OJHPHQH/HGHQYHUJDGHULQJPHL
'HQRWXOHQZRUGHQPHWLQVWHPPLQJYDQGHDDQZH]LJHOHGHQJRHGJHNHXUG
6HFUHWDULHsOMDDUYHUVODJ
'HVHFUHWDULVOHHVWKHWVHFUHWDULHsOMDDUYHUVODJYRRU+LHULQVWDDQDOOHJHEHXUWHQLVVHQHQSURMHFWHQ
ZDDUGH'RUSVUDDGDIJHORSHQMDDUDDQKHHIWJHZHUNW+HWMDDUYHUVODJNDQZRUGHQQDJHOH]HQRSGH
ZHEVLWHYDQGH9HUHQLJLQJ'RUSVUDDG6LQW3DQFUDV
9HUVODJSHQQLQJPHHVWHU
'HSHQQLQJPHHVWHUJHHIWWHNVWHQXLWOHJRYHUGHMDDUFLMIHUVHQGHEHJURWLQJYDQ
'HFRQWULEXWLHLVZDWDFKWHUJHEOHYHQWHQRS]LFKWHYDQYRULJHMDUHQ0HWDOJHPHQHJRHGNHXULQJYDQGH
OHGHQZRUGWEHVORWHQGDWGHFRQWULEXWLHYDQDOOHKXLVKRXGHQVSHULQJDQJYDQHXUR]XOOHQJDDQ
EHGUDJHQ(U]DOJHHQRQGHUVFKHLGPHHUJHPDDNWZRUGHQWXVVHQSHUVRRQVHQPHHUSHUVRRQV
KXLVKRXGHQV
2RNZDUHQHUZDWPHHUNRVWHQJHPDDNWRPWUHQWKHWMDULJEHVWDDQYDQGH9HUHQLJLQJGHQNDDQ
FDGHDXWMHVYRRUGHOHGHQ SHQPHWRSGUXN HQHHQELMGUDJHLQGHYULMZLOOLJHUVSRWRPWUHQWHHQHWHQWMH
YRRUDOOHJHOHYHUGHLQ]HW
9HUVODJNDVFRPPLVVLH
'HKHUHQGHOHGHQYDQGHNDVFRPPLVVLHYDQGLWMDDUKHEEHQYHUVODJXLWJHEUDFKWHQYHUOHQHQ
KLHUELMGHFKDUJHDDQKHWEHVWXXU
$DQVWHOOLQJNDVFRPPLVVLH
'HKHUHQEOLMYHQLQGHNDVFRPPLVVLHLQ
5HVHUYHOLGZRUGWHHQQLHXZHLQZRQHUYDQ6LQW3DQFUDVHQWHYHQVOLGYDQGH'RUSVUDDGGHKHHU
 9HUNLH]LQJHQQLHXZHNDVFRPPLVVLH
(U]XOOHQYRRUYROJHQGMDDUJHHQYHUNLH]LQJHQSODDWVYLQGHQ'HNDVFRPPLVVLHLVYROOHGLJHQKHW
]LWWLQJVWHUPLMQYDQGHOHGHQYDQGHNDVFRPPLVVLHLVQRJQLHWYHUVWUHNHQ
%HJURWLQJ
9RRUGHPHLKHUGHQNLQJLVKHWEHGUDJYRRUGHNUDQVEORHPVWXNKHW]HOIGHJHEOHYHQ
'HFRQWULEXWLHYDQGHKXLVKRXGHQVZRUGWYHUKRRJGQDDUHXURSHUKXLVKRXGHQ
(U]XOOHQPHHUOHGHQJHZHUIWPRHWHQZRUGHQGRRUHHQPDLOLQJYLDKXLVDDQKXLVEODG
(QPHHUDDQGDFKWYRRUGHEDQQHUVRSGHYHUQLHXZGHZHEVLWH
 5RQGYUDDJ
9UDDJ.RPWHUHHQZDQGHOILHWVEUXJKDOYHUZHJH'H*HGHPSWH9HHUWRPGH9URQHUPHHUWHYHUELQGHQ
PHW6LQW3DQFUDV"+HWDQWZRRUGLVQHHGLWLVMDUHQJHOHGHQDOZHJEH]XLQLJG

9UDDJ:DWJHEHXUWHUPHWKHWEHHOGMHELMGH0ROHQKRHYH"'H]HEOLMIWRS]LMQSOHNVWDDQ
9UDDJ+HHIWGH'RUSVUDDGLQYORHGXLWJHRHIHQGRSGHHQTXHWHEHWUHIIHQGHGHIXVLHPHWRPOLJJHQGH
JHPHHQWHQ1HHDEVROXXWQLHW
+HWEHVWXXUYDQGH9HUHQLJLQJ'RUSVUDDG6LQW3DQFUDVKHHIWGLYHUVHPDOHQKHWLQWHULPEHVWXXU
YDQ'H*HLVWEHQDGHUGRPWUHQWGHFRQWLQXwWHLWYDQKHWGRUSVKXLV'H9HUHQLJLQJ'RUSVUDDG6LQW
3DQFUDVKHHIWQDPHOLMNYHHOOHGHQRPKHWGRUSVKXLVLQVWDQGWHKRXGHQ'HVXEVLGLHVWURPHQ]LMQ
JHVWRSWHQ]DOKHWGRUSVKXLV]LFK]HOIPRHWHQEHGUXLSHQ+LHUZRUGWQLHWRSJHUHDJHHUGGRRUKHW
GRUSVKXLVHQRQVLVWHURUHQJHNRPHQGDWGH6WLFKWLQJ'H*HLVWRSGLWPRPHQW]RQGHUEHVWXXU]LW
 6OXLWLQJ
'HYRRU]LWWHUVOXLWGH]HYHUJDGHULQJDIQDHHQYUXFKWEDUHDYRQG

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ůĂŶŐĞĚŝũŬĐĞŶƚƌĂĂů͘ŶůͬŶŝĞƵǁƐͬϲϬϬϰϯϳϭϴͲƚƵƐƐĞŶƐƚĂŶĚͲƉĂŶĐƌĂƐƐĞƌͲƉĞƚŝƚŝĞͲϴϬͲƉƌŽĐĞŶƚͲǁŝůͲ
ĨƵƐŝĞͲŵĞƚͲĂůŬŵĂĂƌͲǀŝĚĞŽ
/ŶĨŝůŵďĞĞůĚŝƐƚĞǌŝĞŶĚĂƚŵĞŶƐĞŶĚŝĞƉĞƚŝƚŝĞĨŽƌŵƵůŝĞƌƚĞŬĞŶĞŶ;ŚƵŝƐĂĂŶŚƵŝƐͿ͕ŽŽŬŬƵŶŶĞŶǌŝĞŶ͕ǁŝĞ
ĞƌŶŽŐŵĞĞƌŚĞĞĨƚŐĞƚĞŬĞŶĚ͘KŽŬŽŶĚĞƌŐĞƚĞŬĞŶĚĞŚĞĞĨƚĚĞǌĞĞƌǀĂƌŝŶŐ͘
/ŬďĞŶŶŝĞƚŐĞĚŝĞŶĚŽĨŵŝũŶďƵƌĞŶǁĞůŽĨŶŝĞƚǁĞƚĞŶŽĨŝŬŐĞƚĞŬĞŶĚŚĞď͘/ŬǁŝůŽŽŬŶŝĞƚŬƵŶŶĞŶǌŝĞŶŽĨ
ŵŝũŶďƵƌĞŶŚĞďďĞŶŐĞƚĞŬĞŶĚ͘

KƉĚĞǁĞďƐŝƚĞǀĂŶĚĞŽƌƉƐƌĂĂĚŝŶǌĂŬĞŚĞƚůŽƉĞŶǀĂŶĚĞƉĞƚŝƚŝĞ͘

dǁĞĞĨŽƌŵƵůŝĞƌĞŶ
ĞĚĞƌƚŝŐǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐǀĂŶĚĞŽƌƉƐƌĂĂĚŐĂĂŶŝŶũƵůŝĚĞƐƚƌĂĂƚŽƉ͘ĞŬƌŝũŐĞŶƚǁĞĞĨŽƌŵƵůŝĞƌĞŶŵĞĞ͘KƉ
ŚĞƚĞŶĞĨŽƌŵƵůŝĞƌǁŽƌĚĞŶŶĂĂŵ͕ǀŽŽƌŶĂĂŵ͕ŐĞďŽŽƌƚĞĚĂƚƵŵĞŶĂĚƌĞƐŐĞŶŽƚĞĞƌĚĞŶŬĂŶĚĞŝŶǁŽŶĞƌ
ĞĞŶǀŽŽƌŬĞƵƌƌŝĐŚƚŝŶŐĨƵƐŝĞƵŝƚƐƉƌĞŬĞŶ͘KƉŚĞƚĂŶĚĞƌĞĨŽƌŵƵůŝĞƌǁŽƌĚƚďŝũŐĞŚŽƵĚĞŶǁŝĞǁĞůĞŶŶŝĞƚ
ƚŚƵŝƐǁĂƐ͘tĂĂƌĚĞĚĞƵƌĚŝĐŚƚďůŝũĨƚ͕ŐĂĂƚĞĞŶďƌŝĞĨũĞĚŽŽƌĚĞďƵƐŵĞƚĚĞďĞůŽĨƚĞĚĂƚĞƌŽƉĞĞŶůĂƚĞƌ
ŵŽŵĞŶƚĞĞŶƚǁĞĞĚĞĞŶĚĞƐŶŽŽĚƐĚĞƌĚĞďĞǌŽĞŬǀŽůŐƚ͕͕͘,ĞƚŝƐŶĂƚƵƵƌůŝũŬǀĂŬĂŶƚŝĞƚŝũĚŵĂĂƌŚĞƚŝƐŽŶƐ
ƐƚƌĞǀĞŶŽŵǌŽǀĞĞůŵŽŐĞůŝũŬŵĞŶƐĞŶƚĞďĞƌĞŝŬĞŶ͕͛͛ĂůĚƵƐ^ƉĂĂŶƐ͘
KƉĚŝƚŵŽŵĞŶƚůŽŽƉƚŵĞŶŶŽŐƐƚĞĞĚƐůĂŶŐƐĚĞĚĞƵƌĞŶ͘
ŝǀĞƌƐĞƐŝŐŶĂůĞŶǀĂŶďĞǁŽŶĞƌƐŽǀĞƌƉƌŝǀĂĐǇƐĐŚĞŶĚŝŶŐĚŽŽƌĚĞƉĞƚŝƚŝĞůŽƉĞƌƐ͘
/ŶǌĂŐĞƚĞŬĞŶůŝũƐƚĂĂŶĚĞĚĞƵƌ͘

>%HYHVWLJLQJ@YDQXZGDWDOHNNODFKWELMGH$XWRULWHLW
3HUVRRQVJHJHYHQV

,QER[

[

$XWRULWHLW3HUVRRQVJHJHYHQVQRUHSO\#DXWRULWHLWSHUVRRQVJHJHYHQVQO!
ZRQRY 
XXU JHOHGHQ 

DDQPLM
*HDFKWHRQWYDQJHU
+DUWHOLMNGDQNYRRUXZNODFKWDDQGH$XWRULWHLW3HUVRRQVJHJHYHQV $3 

:DWJHEHXUWHUPHWXZNODFKW"
'H$3QHHPWXZNODFKWLQEHKDQGHOLQJ'LWNDQHQLJHWLMGGXUHQ:LMVWXUHQXLQLHGHUJHYDOELQQHQ
PDDQGHQHHQYRRUWJDQJVEHULFKW
+HEEHQZLMYUDJHQRYHUXZNODFKW"2IKHEEHQZHEHSDDOGHEHZLMVVWXNNHQQRGLJ"'DQQHPHQZLM
FRQWDFWPHWXRS
:LMODWHQKHWXWRWVORWZHWHQZDQQHHUXZNODFKWLVDIJHKDQGHOG
+RRJDFKWHQG
$XWRULWHLW3HUVRRQVJHJHYHQV
%H]XLGHQKRXWVHZHJ$9'HQ+DDJ
3RVWEXV$-'HQ+DDJ
DXWRULWHLWSHUVRRQVJHJHYHQVQO'H]HHPDLOLQFOXVLHIELMODJH Q LVXLWVOXLWHQGEHGRHOGYRRU

GHJHDGUHVVHHUGH Q YDQGLWEHULFKW0RFKWXGH]HHPDLOSHURQJHOXNRQWYDQJHQ
GDQZRUGWXYHU]RFKWGLWRQPLGGHOOLMNWHEHULFKWHQ
DDQLQIR#DXWRULWHLWSHUVRRQVJHJHYHQVQO7HYHQVZRUGWXLQGDWJHYDOYULHQGHOLMN
YHU]RFKWRPGHHPDLOLQFOXVLHIELMODJH Q WHYHUZLMGHUHQHQGHLQKRXGQLHWWH
EHNLMNHQWHJHEUXLNHQRIWHYHUVWUHNNHQDDQGHUGHQRPGDWGH]HHPDLO
SHUVRRQVJHJHYHQVHQDQGHUHYHUWURXZHOLMNHLQIRUPDWLHNDQEHYDWWHQGLHQLHWYRRUX
EHVWHPG]LMQ'H$XWRULWHLW3HUVRRQVJHJHYHQVDDQYDDUGWJHHQDDQVSUDNHOLMNKHLG
YRRUVFKDGHYDQZHONHDDUGRRNGLHYHUEDQGKRXGWPHWULVLFR VYHUERQGHQDDQKHW
HOHNWURQLVFKYHU]HQGHQYDQEHULFKWHQ
%HDQWZRRUGHQ'RRUVWXUHQ

'ĞƐƉƌĞŬŬĞŶŐĞǀŽĞƌĚŵĞƚŝŶǁŽŶĞƌƐǀĂŶ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐŽǀĞƌŚĞƚĂůŽĨŶŝĞƚƚĞŬĞŶĞŶǀĂŶĚĞƉĞƚŝƚŝĞ͘
sĂŶǁĞŐĞƉƌŝǀĂĐǇƌĞĚĞŶĞŶŵŽĞƚŝŬĚĞŶĂŵĞŶĂĐŚƚĞƌǁĞŐĞůĂƚĞŶ͘
ŝũĞĞŶĂĂŶƚĂůƚŽĞƐƚĞŵŵŝŶŐŐĞǀƌĂĂŐĚ͕ŵĂĂƌĚŝĞǁĂƐŶĞŐĂƚŝĞĨ͘
/ŬƐƉƌĞĞŬŶĂŵĞŶƐĞĞŶϱϬͲƚĂůďĞǁŽŶĞƌƐ͕ŐĞƐƉƌŽŬĞŶŝŶĚĞŵĂĂŶĚĞŶŽŬƚŽďĞƌĞŶŶŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϵŽƉ
ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞůŽĐĂƚŝĞƐŝŶ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐ
ĞƌĞĂĐƚŝĞƐǌŝũŶĚŝǀĞƌƐĞŶŐĞĞĨŝŬŚŝĞƌďŝũǁĞĞƌ͘
Ύ/ŬǁŝůŐĞǁŽŽŶďŝũůŬŵĂĂƌ͘tĂĂƌŽŵ͕ŝŬďĞŶĚĂĂƌďĞƚĞƌĂĨ͕ĚƵƐŐĞƚĞŬĞŶĚ͘
ΎůŬŵĂĂƌŚĞĞĨƚůĂŐĞƌĞůĂƐƚĞŶ͘
Ύ/ŬǁŝůďŝũůŬŵĂĂƌŽŵĚĂƚŝŬŶŝĞƚĚŽŽĚŐĞǀŽŶĚĞŶǁŝůǁŽƌĚĞŶŝŶ,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚ͘
Ύ/ŬŚĞďŐĞƚĞŬĞŶĚǀŽŽƌůŬŵĂĂƌ͕ŵĂĂƌŚĞƚďŽĞŝƚŵĞĞŝŐĞŶůŝũŬŚĞůĞŵĂĂůŶŝĞƚƐ͘
Ύ/ŬŚĞďŐĞƚĞŬĞŶĚǀŽŽƌůŬŵĂĂƌ͕ƐƚƌĂŬƐǁŽƌĚƚŚĞƚƚŽĐŚĠĠŶŐƌŽŽƚůŬŵĂĂƌ͘tĂƚŵĂĂŬƚŚĞƚƵŝƚ͘
Ύ/ŬŚĞďŐĞƚĞŬĞŶĚǀŽŽƌůŬŵĂĂƌ͕ŽŵĚĂƚĚĞŽƌƉƐƌĂĂĚĞƌǌŽǀĞĞůƚŝũĚŝŶƐƚĞĞŬƚ͘
Ύ/ŬǁŽŽŶĚĞǀƌŽĞŐĞƌŝŶůŬŵĂĂƌ͕ĚƵƐůĞƵŬĚĂƚŚĞƚǁĞĞƌůŬŵĂĂƌŬĂŶǁŽƌĚĞŶ͘
ΎsŽůŐĞŶƐĚĞŬƌĂŶƚ;E,ͿůƵŝƐƚĞƌƚĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞŶŝĞƚŶĂĂƌĚĞŝŶǁŽŶĞƌƐǀĂŶ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐ͘tŝĞǌĞŐƚĚĂƚ͍
ĞŽƌƉƐƌĂĂĚ͕ŝƐŚĞƚĂŶƚǁŽŽƌĚ͘;ĚĞǌĞŵĞĞƌĚĂŶϭϬŬĞĞƌŐĞŚŽŽƌĚ͕ǀĂŶĚĂĂƌŵŝũŶŝŶŐĞǌŽŶĚĞŶďƌŝĞĨ
ϮϬϭϭϮϬϭϵŝŶŚĞƚE,͕ǌŝĞŽŶĚĞƌͿDŝũŶǁĞĚĞƌǀƌĂĂŐ͗ǁĞĞƚƵĚĂŶǁĞůǁĂƚůŬŵĂĂƌŵĞƚ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐ
ǀŽŽƌŚĞĞĨƚ͘DĞĞƐƚĞĂŶƚǁŽŽƌĚĞŶ͞ŶĞĞ͕͟ƚǁĞĞŬĞĞƌŵĞƚƚŽĞǀŽĞŐŝŶŐ͕ŬĂŶŐĂƵǁďĞƚĞƌ͘
Ύ/ŬďĞŶǀŽŽƌůŬŵĂĂƌ͘:ĂƐƉĞƌEŝĞƵǁĞŶŚƵŝǌĞŶŚĞĞĨƚĞƌďŝũsƌŽŶĞĞĞŶǌŽŽƚũĞǀĂŶŐĞŵĂĂŬƚ͘
Ύ/ŬŚĞďŐĞƚĞŬĞŶĚǀŽŽƌůŬŵĂĂƌ͕ŵĂĂƌŚĞďĞƌĞŝŐĞŶůŝũŬƐƉŝũƚǀĂŶĚĂƚƚĞŚĞďďĞŶŐĞĚĂĂŶ͘
Ύ/Ŭǁŝůďŝũ,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚ͘tĂĂƌŽŵ͕ŝŬďĞŶŵĞĞƌŐĞƌŝĐŚƚŽƉ,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚ͘
Ύ/Ŭǁŝůďŝũ,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚ͕ǁĂŶƚĚĂĂƌůŝŐŐĞŶŵŝũŶƌŽŽƚƐ͘
Ύ/ŬǁŝůŚĞůĞŵĂĂůŶŝĞƚďŝũůŬŵĂĂƌ͘/ŬǁĞĞƚŶŝĞƚǁĂƚůŬŵĂĂƌŵĞƚ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐǁŝů͘/ŬƚĞŬĞŶŶŝĞƚ͘
ΎĞƉĞƚŝƚŝĞůŽƉĞƌŬĞĞŬŶŝĞƚďůŝũƚŽĞŶŝŬĂĂŶŐĂĨŶŝĞƚƚĞǁŝůůĞŶƚĞŬĞŶĞŶ͘
Ύ/ŬďĞŶĂůǁĂƚŽƵĚĞƌ͘ĞƉĞƚŝƚŝĞůŽƉĞƌƉƌŽďĞĞƌĚĞǀƌŝũĚǁŝŶŐĞŶĚŵŝũƚĞůĂƚĞŶƚĞŬĞŶĞŶ͕ŽŵĚĂƚŝŬŶŝĞƚ
ǁĞĞƚǁĂƚŝŬǁŝů͘/ŬƐĐŚƌŽŬŚŝĞƌǀĂŶĞŶǁŝƐƚĞŝŐĞŶůŝũŬŶŝĞƚǁĂƚƚĞĚŽĞŶ͘/ŬŚĞďƚŽĞŶŐĞƚĞŬĞŶĚ͘
ΎĞƉĞƚŝƚŝĞůŽƉĞƌŚĞĞĨƚŵŝũŽǀĞƌƚƵŝŐĚŽŵǀŽŽƌůŬŵĂĂƌƚĞŬŝĞǌĞŶ͕ŽŵĚĂƚŝŬŶŝĞƚǁĞĞƚŽĨŝŬŶƵďŝũ
ůŬŵĂĂƌŽĨ,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚǁŝůĂĂŶƐůƵŝƚĞŶ͘
ĞŶĂĂŶƚĂůŵĞŶƐĞŶůĂƚĞŶǌŝĞŶǁĂĂƌǀŽŽƌǌŝũŬŝĞǌĞŶ͘
tŽŽŶŚƵŝǌĞŶ

^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐ

sŝŶŬĞŶůĂĂŶĞŶŽǀĞŶǁĞŐ

ZĞĂĐƚŝĞďĞǁŽŶĞƌ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐ͕ĚŝĞŶŝĞƚŐĞƚĞŬĞŶĚŚĞĞĨƚ͘<ƌŝƚŝĞŬŽƉŽƌƉƐƌĂĂĚ͘

/ŶŐĞǌŽŶĚĞŶďƌŝĞĨŽǀĞƌĚĞƉĞƚŝƚŝĞůŽƉĞƌƐĚŽŽƌ
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^ƚĂƚƵƚĞŶ

^ƚĂƚƵƚĞŶ

Artikel 1 – Naam en zetel
ĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĚƌĂĂŐƚĚĞŶĂĂŵ͗͞sĞƌĞŶŝŐŝŶŐŽƌƉƐƌĂĂĚ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐ͘͟
ŝũ ŝƐ ŐĞǀĞƐƚŝŐĚ ƚĞ ^ŝŶƚ WĂŶĐƌĂƐ͕ ŐĞŵĞĞŶƚĞ >ĂŶŐĞĚŝũŬ͘

Artikel 2 – Werkgebied
,ĞƚǁĞƌŬŐĞďŝĞĚǀĂŶĚĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐŽŵǀĂƚŚĞƚŐƌŽŶĚŐĞďŝĞĚǀĂŶŚĞƚĚŽƌƉ^ŝŶƚ
WĂŶĐƌĂƐ͘

Artikel 3 – Doel
ϭ͘ ĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐŚĞĞĨƚƚĞŶĚŽĞů͗
ʹ ŚĞƚƐƚƌĞǀĞŶŶĂĂƌĞĞŶďƌĞĚĞĞŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝĞǀĞǀĞƌƚĞŐĞŶǁŽŽƌĚŝŐŝŶŐǀĂŶĚĞ
ŝŶǁŽŶĞƌƐǀĂŶ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐ͘
ʹ ŚĞƚ ďĞŚĂƌƚŝŐĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ĂůŐĞŵĞŶĞ ďĞůĂŶŐĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ŝŶǁŽŶĞƌƐ ǀĂŶ ^ŝŶƚ WĂŶĐƌĂƐ͘
ʹ ŚĞƚ ďĞǀŽƌĚĞƌĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ůĞĞĨďĂĂƌŚĞŝĚŝŶ^ŝŶƚ WĂŶĐƌĂƐ͘
ʹ ŚĞƚǀĞƌďĞƚĞƌĞŶǀĂŶĚĞŬǁĂůŝƚĞŝƚǀĂŶĚĞůĞĞĨŽŵŐĞǀŝŶŐŝŶ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐ͘
ʹ ŚĞƚůĞǀĞƌĞŶǀĂŶĞĞŶďŝũĚƌĂŐĞƚŽƚĚĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐǀĂŶƉůĂŶŶĞŶŵĞƚďĞƚƌĞŬŬŝŶŐ
ƚŽƚĚĞĨǇƐŝĞŬĞƌƵŝŵƚĞůŝũŬĞƐŽĐŝĂůĞĞŶĞĐŽŶŽŵŝƐĐŚĞŽŵŐĞǀŝŶŐ͘
ʹ ďĞƚƌŽŬŬĞŶƚĞǁŽƌĚĞŶďŝũĂůůĞǌĂŬĞŶĚŝĞďĞƚƌĞŬŬŝŶŐŚĞďďĞŶŽƉŽĨŐĞďĞƵƌĞŶŝŶ
^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐ͕ĠĠŶĞŶĂŶĚĞƌŵĞƚŝŶĂĐŚƚŶĞŵŝŶŐǀĂŶƉŽůŝƚŝĞŬĞĞŶͬŽĨƌĞůŝŐŝĞƵǌĞ
ŶĞƵƚƌĂůŝƚĞŝƚ͘

Ϯ͘ ĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐƚƌĂĐŚƚĚŝƚĚŽĞůŽŶĚĞƌŵĞĞƌƚĞďĞƌĞŝŬĞŶĚŽŽƌ͗
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ʹ ŚĞƚŚŽƵĚĞŶǀĂŶǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐĞŶĞŶ ďĞƐƉƌĞŬŝŶŐĞŶ͘
ʹ ŶĂŵĞŶƐĚĞŝŶǁŽŶĞƌƐǀĂŶ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐŽƉƚĞƚƌĞĚĞŶĂůƐŐĞƐƉƌĞŬͲŽĨ
ŽŶĚĞƌŚĂŶĚĞůŝŶŐƐƉĂƌƚŶĞƌŵĞƚŚĞƚŐĞŵĞĞŶƚĞďĞƐƚƵƵƌĞŶĂŶĚĞƌĞŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶ͘
ʹ ŚĞƚďĞƚƌĞŬŬĞŶǀĂŶĚĞŝŶǁŽŶĞƌƐďŝũŚĞƚŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶĞŶǀŽůŐĞŶǀĂŶŚĞƚƵŝƚǀŽĞƌĞŶ
ǀĂŶŚĞƚ
ďĞůĞŝĚ͘
ʹ ŚĞƚŽŶĚĞƌŚŽƵĚĞŶǀĂŶĐŽŶƚĂĐƚĞŶŵĞƚǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶĞŶŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶŝŶ^ŝŶƚ
WĂŶĐƌĂƐĚŝĞĞĞŶĂůŐĞŵĞĞŶĚŽĞůŶĂƐƚƌĞǀĞŶ͘
ʹ ŚĞƚďĞŐĞůĞŝĚĞŶĞŶĐŽƂƌĚŝŶĞƌĞŶďŝũŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞďĞƐůƵŝƚǀŽƌŵŝŶŐǀĂŶŝŶƐƉƌĂĂŬ
ĞŶŝŶƐƉƌĂĂŬĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶŝŶĂĂŶŐĞůĞŐĞŶŚĞĚĞŶĚŝĞ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐ ďĞƚƌĞĨĨĞŶ͘
ʹ ŵĞĚĞǌŽƌŐƚĞĚƌĂŐĞŶǀŽŽƌŽƉƚŝŵĂůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝĞƚƵƐƐĞŶŐĞŵĞĞŶƚĞďĞƐƚƵƵƌĞŶ
ĚĞŝŶǁŽŶĞƌƐǀĂŶ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐ͘
ʹ ŚĞƚŽƉĞŝŐĞŶŝŶŝƚŝĂƚŝĞĨĞŶͬŽĨŽƉǀĞƌǌŽĞŬǀĂŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞƵŝƚďƌĞŶŐĞŶǀĂŶ
ĂĚǀŝĞǌĞŶĞŶŽŶƚƉůŽŽŝĞŶǀĂŶĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶŽŵƚƌĞŶƚǌĂŬĞŶ^ŝŶƚ WĂŶĐƌĂƐďĞƚƌĞĨĨĞŶĚĞ͘
ʹ ŚĞƚĚĞĞůŶĞŵĞŶĂĂŶŽǀĞƌůĞŐǀŽƌŵĞŶŝŶǌĂŬĞ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐĞŶŚĂĂƌŝŶǁŽŶĞƌƐ͘
ʹ ĨŝŶĂŶĐŝģŶƚĞǀĞƌǁĞƌǀĞŶ͕ĚŝĞďŝũĚƌĂŐĞŶƚŽƚŚĞƚďĞƌĞŝŬĞŶǀĂŶŚĞƚĚŽĞůǀĂŶĚĞ
ǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ͘

Artikel 4 – Leden
ϭ͘ >ŝĚǀĂŶĚĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐŬƵŶŶĞŶǌŝũŶ͗
ʹ ŶĂƚƵƵƌůŝũŬĞƉĞƌƐŽŶĞŶǁŽŽŶĂĐŚƚŝŐŝŶ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐ͘
ʹ ƌĞĐŚƚƐƉĞƌƐŽŶĞŶĂĐƚŝĞĨŝŶŚĞƚǁĞƌŬŐĞďŝĞĚǀĂŶĚĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ͘
Ϯ͘ EĂĂĂŶŵĞůĚŝŶŐ͕ƚŽĞůĂƚŝŶŐĞŶŝŶƐĐŚƌŝũǀŝŶŐŝŶŚĞƚůĞĚĞŶƌĞŐŝƐƚĞƌŝƐŵĞŶ ůŝĚ͘

Artikel 5 – Lidmaatschap
ϭ͘ ,ĞƚďĞƐƚƵƵƌďĞƐůŝƐƚŽŵƚƌĞŶƚĚĞƚŽĞůĂƚŝŶŐǀĂŶůĞĚĞŶ͘
Ϯ͘ ŝũŶŝĞƚƚŽĞůĂƚŝŶŐƚŽƚůŝĚŬĂŶĞĞŶĂůŐĞŵĞŶĞůĞĚĞŶǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐĂůƐŶŽŐ ƚŽƚ
ƚŽĞůĂƚŝŶŐďĞƐůƵŝƚĞŶ͘
ϯ͘ ,ĞƚďĞƐƚƵƵƌŚŽƵĚƚĞĞŶƌĞŐŝƐƚĞƌďŝũ͕ǁĂĂƌŝŶƚĞŶŵŝŶƐƚĞ;ƐƚĂƚƵƚĂŝƌĞͿŶĂĂŵĞŶĂĚƌĞƐ
ǀĂŶĞůŬůŝĚŝƐŽƉŐĞŶŽŵĞŶ͘

Artikel 6 – Jaarlijkse geldelijke bijdragen
ϭ͘ ĞůĞĚĞŶǌŝũŶŐĞŚŽƵĚĞŶƚŽƚŚĞƚďĞƚĂůĞŶǀĂŶĞĞŶũĂĂƌůŝũŬƐĞďŝũĚƌĂŐĞ͕ĚŝĞĚŽŽƌĚĞ
ĂůŐĞŵĞŶĞůĞĚĞŶǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐǁŽƌĚƚǀĂƐƚŐĞƐƚĞůĚ͘ŝũŬƵŶŶĞŶĚĂĂƌƚŽĞǁŽƌĚĞŶ
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ŝŶŐĞĚĞĞůĚŝŶŐƌŽĞƉĞŶ͕ĚŝĞĞĞŶǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞďŝũĚƌĂŐĞďĞƚĂůĞŶ͘
Ϯ͘ ,ĞƚďĞƐƚƵƵƌŝƐďĞǀŽĞŐĚŝŶďŝũǌŽŶĚĞƌĞŐĞǀĂůůĞŶŐĞŚĞůĞŽĨŐĞĚĞĞůƚĞůŝũŬĞ
ŽŶƚŚĞĨĨŝŶŐǀĂŶĚĞǀĞƌƉůŝĐŚƚŝŶŐƚŽƚŚĞƚďĞƚĂůĞŶǀĂŶĞĞŶďŝũĚƌĂŐĞƚĞǀĞƌůĞŶĞŶ͘
ϯ͘ ŝũŚƵŝƐŚŽƵĚĞůŝũŬƌĞŐůĞŵĞŶƚǁŽƌĚĞŶƌĞŐĞůƐŐĞƐƚĞůĚĂĂŶĚĞďĞƐƚĞĚŝŶŐǀĂŶĚĞ
ŐĞůĚĞŶ͘

Artikel 7 – Einde van het lidmaatschap
,ĞƚůŝĚŵĂĂƚƐĐŚĂƉĞŝŶĚŝŐƚ͗
ϭ͘ ĚŽŽƌĚĞĚŽŽĚǀĂŶŚĞƚůŝĚƌĞƐƉĞĐƚŝĞǀĞůŝũŬǀŽŽƌǁĂƚďĞƚƌĞĨƚĞĞŶƌĞĐŚƚƐƉĞƌƐŽŽŶ͕
ŝŶĚŝĞŶŚŝũŽƉŚŽƵĚƚƚĞďĞƐƚĂĂŶ͕ſĨĚŽŽƌŽƉǌĞŐŐŝŶŐĚŽŽƌŚĞƚůŝĚſĨĚŽŽƌŽƉǌĞŐŐŝŶŐ
ĚŽŽƌĚĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ͕ǌŽĂůƐŐĞƌĞŐĞůĚŝŶŚĞƚŚƵŝƐŚŽƵĚĞůŝũŬƌĞŐůĞŵĞŶƚ͘

Artikel 8 – Bestuur
ϭ͘ ĞĂůŐĞŵĞŶĞůĞĚĞŶǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐďĞŶŽĞŵƚĚĞǀŽŽƌǌŝƚƚĞƌǀĂŶĚĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ͕
ĂůƐŵĞĚĞƚĞŶŵŝŶƐƚĞƚǁĞĞĂŶĚĞƌĞŶĂƚƵƵƌůŝũŬĞƉĞƌƐŽŶĞŶ͕ĚŝĞƚĞǌĂŵĞŶŚĞƚďĞƐƚƵƵƌ
ǀĂŶĚĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ ǀŽƌŵĞŶ͘
Ϯ͘ ĞŶďĞƐƚƵƵƌƐůŝĚǀĂŶĚĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐŵŽĞƚŝŶǁŽŶĞƌǀĂŶ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐǌŝũŶĞŶ
ŝŶŐĞƐĐŚƌĞǀĞŶƐƚĂĂŶŝŶŚĞƚůĞĚĞŶƌĞŐŝƐƚĞƌ͘
ϯ͘ ĞďĞŶŽĞŵŝŶŐŐĞƐĐŚŝĞĚƚŵĂǆŝŵĂĂůǀŽŽƌĚĞĚƵƵƌǀĂŶĚƌŝĞũĂƌĞŶǀŽůŐĞŶƐĞĞŶ
ĚŽŽƌŚĞƚďĞƐƚƵƵƌŽƉƚĞƐƚĞůůĞŶƌŽŽƐƚĞƌǀĂŶĂĨƚƌĞĚĞŶĞŶǀĂŶŐƚĂĂŶŽƉĚĞĚĂƚƵŵ
ǀĂŶďĞƐůƵŝƚǀŽƌŵŝŶŐĚŽŽƌĚĞĂůŐĞŵĞŶĞ ůĞĚĞŶǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐ͘
ĞŶ ĂĨƚƌĞĚĞŶĚ ďĞƐƚƵƵƌƐůŝĚ ŝƐ ŵĂǆŝŵĂĂů ƚǁĞĞ ŬĞĞƌ ƚĞƌƐƚŽŶĚ ŚĞƌďĞŶŽĞŵďĂĂƌ͘ EĂ ĞĞŶ
ŽŶĂĨŐĞďƌŽŬĞŶ ǌŝƚƚŝŶŐƐĚƵƵƌ ǀĂŶ ŶĞŐĞŶ ũĂĂƌ ŝƐ ĞĞŶ ďĞƐƚƵƵƌƐůŝĚ ŐĞĚƵƌĞŶĚĞ ƚĞŶŵŝŶƐƚĞ ĠĠŶ
ŬĂůĞŶĚĞƌũĂĂƌŶŝĞƚŚĞƌŬŝĞƐďĂĂƌ͘
ϰ͘ /ŶĚŝĞŶŚĞƚĂĂŶƚĂůďĞƐƚƵƵƌƐůĞĚĞŶďĞŶĞĚĞŶĚĞĚƌŝĞŝƐŐĞĚĂĂůĚ͕ďůŝũĨƚŚĞƚďĞƐƚƵƵƌ
ďĞǀŽĞŐĚ͕ǌŽĂůƐŐĞƌĞŐĞůĚŝŶŚĞƚŚƵŝƐŚŽƵĚĞůŝũŬƌĞŐůĞŵĞŶƚ͘,ĞƚŝƐĞĐŚƚĞƌǀĞƌƉůŝĐŚƚ
ďŝŶŶĞŶƚǁĞĞŵĂĂŶĚĞŶĞĞŶĂůŐĞŵĞŶĞůĞĚĞŶǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐƚĞďĞůĞŐŐĞŶǁĂĂƌŝŶĚĞ
ŽŶƚƐƚĂŶĞďĞƐƚƵƵƌƐƐŝƚƵĂƚŝĞĂĂŶĚĞŽƌĚĞŬŽŵƚ͘
ϱ͘ ,ĞƚĞĞƌƐƚĞďĞƐƚƵƵƌǁŽƌĚƚďĞŶŽĞŵĚĚŽŽƌ ĚĞŽƉƌŝĐŚƚĞƌƐ͘

Artikel 9 – Bestuursfuncties – besluitvorming van het bestuur
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ϭ͘ ,ĞƚďĞƐƚƵƵƌǁŝũƐƚƵŝƚǌŝũŶŵŝĚĚĞŶĞĞŶǀŝĐĞͲǀŽŽƌǌŝƚƚĞƌ͕ĞĞŶƐĞĐƌĞƚĂƌŝƐĞŶĞĞŶ
ƉĞŶŶŝŶŐŵĞĞƐƚĞƌĂĂŶ͘ĞǀŽŽƌǌŝƚƚĞƌ͕ƐĞĐƌĞƚĂƌŝƐĞŶĚĞƉĞŶŶŝŶŐŵĞĞƐƚĞƌǀŽƌŵĞŶ
ƐĂŵĞŶŚĞƚĚĂŐĞůŝũŬƐďĞƐƚƵƵƌ͘,ĞƚŬĂŶǀŽŽƌĞůŬŚƵŶŶĞƌƵŝƚǌŝũŶŵŝĚĚĞŶĞĞŶ
ǀĞƌǀĂŶŐĞƌĂĂŶǁŝũǌĞŶ͘
Ϯ͘ ĞŶďĞƐƚƵƵƌƐůŝĚŬĂŶŵĞĞƌĚĂŶĠĠŶĨƵŶĐƚŝĞďĞŬůĞĚĞŶ͕ŵŝƚƐĚŝƚŐĞĞŶƚǁĞĞĚĞ
ĚĂŐĞůŝũŬƐďĞƐƚƵƵƌƐĨƵŶĐƚŝĞ ŝƐ͘
ϯ͘ ĞǀŽŽƌǌŝƚƚĞƌĚƌĂĂŐƚǌŽƌŐǀŽŽƌĚĞĂůŐĞŵĞŶĞůĞŝĚŝŶŐǀĂŶĚĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶůĞŝĚƚ
ĚĞďĞƐƚƵƵƌƐǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐĞŶ͘
ĞĨƵŶĐƚŝĞǀĂŶǀŽŽƌǌŝƚƚĞƌŝƐďŝŶŶĞŶŚĞƚďĞƐƚƵƵƌŵĞƚŐĞĞŶĂŶĚĞƌĞĨƵŶĐƚŝĞ
ǀĞƌĞŶŝŐďĂĂƌ͘/ŶĂĨǁŝũŬŝŶŐǀĂŶŚĞƚŐĞĞŶĚĞǁĞƚĚŝĞŶĂĂŶŐĂĂŶĚĞďĞƉĂĂůƚ͕ŝƐŚĞƚ
ŽŽƌĚĞĞůǀĂŶĚĞǀŽŽƌǌŝƚƚĞƌŽŵƚƌĞŶƚĚĞƚŽƚƐƚĂŶĚŬŽŵŝŶŐĞŶĚĞŝŶŚŽƵĚǀĂŶĞĞŶďĞƐůƵŝƚ
ŶŝĞƚďĞƐůŝƐƐĞŶĚ͘
ϰ͘ ĞƐĞĐƌĞƚĂƌŝƐĚƌĂĂŐƚǌŽƌŐǀŽŽƌǀĞƌƐůĂŐůĞŐŐŝŶŐǀĂŶŚĞƚǀĞƌŚĂŶĚĞůĚĞŝŶĞůŬĞ
ǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐĞŶĂƌĐŚŝǀĞƌŝŶŐǀĂŶĂůůĞƐƚƵŬŬĞŶ͕ĚŝĞďĞƚƌĞŬŬŝŶŐŚĞďďĞŶŽƉƚĂĂŬĞŶ
ĨƵŶĐƚŝŽŶĞƌĞŶǀĂŶĚĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ͘
ϱ͘ ĞƉĞŶŶŝŶŐŵĞĞƐƚĞƌĚƌĂĂŐƚǌŽƌŐǀŽŽƌĞĞŶŐŽĞĚďĞŚĞĞƌǀĂŶĚĞ ĨŝŶĂŶĐŝģŶ͘
ϲ͘ ŝũŚƵŝƐŚŽƵĚĞůŝũŬƌĞŐůĞŵĞŶƚǁŽƌĚĞŶŶĂĚĞƌĞƌĞŐĞůƐŐĞƐƚĞůĚĂĂŶŐĂĂŶĚĞĚĞ
ǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐĞŶ ǀĂŶ ĞŶ ĚĞ ďĞƐůƵŝƚǀŽƌŵŝŶŐ ĚŽŽƌ ŚĞƚ ďĞƐƚƵƵƌ͘

Artikel 10 – Bestuurstaak en commissies
ϭ͘ ,ĞƚďĞƐƚƵƵƌĚĂŶǁĞůĚĞǀŽŽƌǌŝƚƚĞƌŽĨĚŝĞŶƐƉůĂĂƚƐǀĞƌǀĂŶŐĞƌ͕ƚĞǌĂŵĞŶŵĞƚĚĞ
ƐĞĐƌĞƚĂƌŝƐŽĨĚŝĞŶƐƉůĂĂƚƐǀĞƌǀĂŶŐĞƌǀĞƌƚĞŐĞŶǁŽŽƌĚŝŐƚĚĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐŝŶĞŶ
ďƵŝƚĞŶƌĞĐŚƚĞ͘
Ϯ͘ ůŬďĞƐƚƵƵƌƐůŝĚǀĞƌƉůŝĐŚƚǌŝĐŚƚŽƚĞĞŶďĞŚŽŽƌůŝũŬĞǀĞƌǀƵůůŝŶŐǀĂŶĚĞŽƉŐĞĚƌĂŐĞŶ
ƚĂĂŬ͘/ŶĚŝĞŶŚĞƚĞĞŶĂĂŶŐĞůĞŐĞŶŚĞŝĚďĞƚƌĞĨƚ͕ĚŝĞƚŽƚĚĞǁĞƌŬŬƌŝŶŐǀĂŶƚǁĞĞŽĨ

ǀĂŶǌŝũŶƚĂĂŬƚĞĚŽĞŶƵŝƚǀŽĞƌĞŶĚŽŽƌĐŽŵŵŝƐƐŝĞƐ͕ĚŝĞĚŽŽƌŚĞƚďĞƐƚƵƵƌǁŽƌĚĞŶ
ŝŶŐĞƐƚĞůĚĞŶŽƉŐĞŚĞǀĞŶ͘,ĞƚďĞƐƚƵƵƌďĞŶŽĞŵƚĞŶŽŶƚƐůĂĂƚĚĞůĞĚĞŶǀĂŶĚŝĞ
ĐŽŵŵŝƐƐŝĞƐ͘
ϰ͘ ,ĞƚďĞƐƚƵƵƌŝƐ͕ŵŝƚƐŵĞƚŐŽĞĚŬĞƵƌŝŶŐǀĂŶĚĞĂůŐĞŵĞŶĞůĞĚĞŶǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐ͕
ďĞǀŽĞŐĚƚĞďĞƐůƵŝƚĞŶ ƚŽƚŚĞƚĂĂŶŐĂĂŶǀĂŶŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚĞŶ͘
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ϱ͘ ,ĞƚďĞƐƚƵƵƌŝƐďĞǀŽĞŐĚŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚĞŶĂĂŶƚĞŐĂĂŶ͕ĚŝĞǀŽŽƌŚĞƚĨƵŶĐƚŝŽŶĞƌĞŶ
ǀĂŶĞĞŶŐŽĞĚďĞƐƚƵƵƌŶŽŽĚǌĂŬĞůŝũŬŐĞĂĐŚƚǁŽƌĚĞŶ͕ŵŝƚƐĚĞǌĞĞĞŶũĂĂƌůŝũŬƐĚŽŽƌ

ĂůŐĞŵĞŶĞůĞĚĞŶǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐǀĞƌĞŝƐƚ͘
ϲ͘ KƉĚĞũĂĂƌǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐůĞŐƚŚĞƚďĞƐƚƵƵƌǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚŝŶŐĂĨĂĂŶĚĞůĞĚĞŶ͘

Artikel 11 – Einde bestuurslidmaatschap
ϭ͘ ,ĞƚďĞƐƚƵƵƌƐůŝĚŵĂĂƚƐĐŚĂƉĞŝŶĚŝŐƚ͗
Ϯ͘ ĂĂŶŚĞƚĞŝŶĚĞǀĂŶĚĞ ďĞŶŽĞŵŝŶŐƐƚĞƌŵŝũŶ͕
ϯ͘ ďŝũŚĞƚďĞģŝŶĚŝŐĞŶǀĂŶŚĞƚůŝĚŵĂĂƚƐĐŚĂƉǀĂŶĚĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ͕
ϰ͘ ĚŽŽƌĂĨƚĞƚƌĞĚĞŶĂůƐďĞƐƚƵƵƌƐůŝĚ͘
ϱ͘ /ŶĚŝĞŶĞĞŶďĞƐƚƵƵƌƐůŝĚŶŝĞƚǀŽůĚŽĞƚĂĂŶĂƌƚŝŬĞůϭϬ͕ůŝĚϮ͕ŬĂŶĚĞĂůŐĞŵĞŶĞ
ůĞĚĞŶǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐďĞƐůƵŝƚĞŶƚŽƚƐĐŚŽƌƐŝŶŐŽĨŽŶƚƐůĂŐǀĂŶŚĞƚďĞƐƚƵƵƌƐůŝĚ͘ĞŶ
ƐĐŚŽƌƐŝŶŐ͕ĚŝĞŶŝĞƚďŝŶŶĞŶĚƌŝĞŵĂĂŶĚĞŶŐĞǀŽůŐĚǁŽƌĚƚĚŽŽƌĞĞŶďĞƐůƵŝƚƚŽƚ
ŽŶƚƐůĂŐ͕ĞŝŶĚŝŐƚĚŽŽƌŚĞƚǀĞƌůŽŽƉǀĂŶĚŝĞƚĞƌŵŝũŶ͘

Artikel 12 – Jaarverslag – rekening en verantwoording
ϭ͘ ,ĞƚũĂĂƌǀĞƌƐůĂŐŽǀĞƌĚĞŐĂŶŐǀĂŶǌĂŬĞŶŝŶĚĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶŚĞƚŐĞǀŽĞƌĚĞ
ďĞůĞŝĚǁŽƌĚƚŽƉŐĞƐƚĞůĚŽŶĚĞƌůĞŝĚŝŶŐǀĂŶĚĞƐĞĐƌĞƚĂƌŝƐ͘
Ϯ͘ ,ĞƚďŽĞŬũĂĂƌǀĂŶĚĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐŝƐŐĞůŝũŬĂĂŶŚĞƚŬĂůĞŶĚĞƌũĂĂƌ͘
ϯ͘ ,ĞƚďĞƐƚƵƵƌŝƐǀĞƌƉůŝĐŚƚǀĂŶĚĞǀĞƌŵŽŐĞŶƐƚŽĞƐƚĂŶĚǀĂŶĚĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐǌŽĚĂŶŝŐĞ
ĂĂŶƚĞŬĞŶŝŶŐĞŶƚĞŚŽƵĚĞŶ͕ĚĂƚĚĂĂƌƵŝƚƚĞĂůůĞŶƚŝũĚĞŚĂĂƌƌĞĐŚƚĞŶĞŶ
ǀĞƌƉůŝĐŚƚŝŶŐĞŶŬƵŶŶĞŶǁŽƌĚĞŶǀĂƐƚŐĞƐƚĞůĚ͘
ϰ͘ ,ĞƚďĞƐƚƵƵƌďƌĞŶŐƚŽƉĚĞũĂĂƌǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐǀĞƌƐůĂŐƵŝƚŽǀĞƌĚĞŐĂŶŐǀĂŶǌĂŬĞŶŝŶ
ĚĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶŚĞƚŐĞǀŽĞƌĚĞďĞůĞŝĚĞŶƉƌĞƐĞŶƚĞĞƌƚĚĞďĂůĂŶƐĞŶĚĞƐƚĂĂƚǀĂŶ
ďĂƚĞŶĞŶůĂƐƚĞŶŵĞƚĞĞŶƚŽĞůŝĐŚƚŝŶŐƚĞƌŐŽĞĚŬĞƵƌŝŶŐĂĂŶĚĞĂůŐĞŵĞŶĞ
ůĞĚĞŶǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐ͘
ϱ͘ ĞĂůŐĞŵĞŶĞůĞĚĞŶǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐďĞŶŽĞŵƚũĂĂƌůŝũŬƐƵŝƚĚĞůĞĚĞŶĞĞŶ
ŬĂƐĐŽŵŵŝƐƐŝĞǀĂŶƚĞŶŵŝŶƐƚĞƚǁĞĞƉĞƌƐŽŶĞŶ͕ĚŝĞŐĞĞŶĚĞĞůŵŽŐĞŶƵŝƚŵĂŬĞŶ
ǀĂŶŚĞƚĚĂŐĞůŝũŬƐďĞƐƚƵƵƌ͘ĞǌĞĐŽŵŵŝƐƐŝĞŝƐďĞůĂƐƚŵĞƚŚĞƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬǀĂŶĚĞ
ďŽĞŬŚŽƵĚŝŶŐ͕ĚĞďĂůĂŶƐĞŶĚĞƐƚĂĂƚǀĂŶďĂƚĞŶĞŶůĂƐƚĞŶŵĞƚƚŽĞůŝĐŚƚŝŶŐĞŶ
ďƌĞŶŐƚĂĂŶĚĞĂůŐĞŵĞŶĞůĞĚĞŶǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐǀĞƌƐůĂŐƵŝƚǀĂŶŚĂĂƌďĞǀŝŶĚŝŶŐĞŶ͘
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ϲ͘ ƌǁŽƌĚƚŐĞĞŶŬĂƐĐŽŵŵŝƐƐŝĞŝŶŐĞƐƚĞůĚ͕ŝŶĚŝĞŶŽŵƚƌĞŶƚĚĞŐĞƚƌŽƵǁŚĞŝĚǀĂŶĚĞ
ƐƚƵŬŬĞŶĂĂŶĚĞĂůŐĞŵĞŶĞůĞĚĞŶǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐĞĞŶǀĞƌŬůĂƌŝŶŐǁŽƌĚƚŽǀĞƌŐĞůĞŐĚ͕
ĂĨŬŽŵƐƚŝŐǀĂŶĞĞŶĂĐĐŽƵŶƚĂŶƚĂůƐďĞĚŽĞůĚŝŶĂƌƚŝŬĞůϯϵϯ͕ůŝĚϭ͕ǀĂŶŽĞŬϮ
ƵƌŐĞƌůŝũŬtĞƚďŽĞŬ͘
ϳ͘ ,ĞƚďĞƐƚƵƵƌŝƐǀĞƌƉůŝĐŚƚĚĞďĞƐĐŚĞŝĚĞŶďĞĚŽĞůĚŝŶĚĞůĞĚĞŶϯĞŶϰ͕ƚĞŶŵŝŶƐƚĞ
ƚŝĞŶũĂƌĞŶůĂŶŐ ƚĞ
ďĞǁĂƌĞŶ͘

Artikel 13 – Algemene ledenvergaderingen
ϭ͘ ĂŶĚĞĂůŐĞŵĞŶĞůĞĚĞŶǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐŬŽŵĞŶŝŶĚĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĂůůĞďĞǀŽĞŐĚŚĞĚĞŶ
ƚŽĞ͕ĚŝĞŶŝĞƚĚŽŽƌĚĞǁĞƚŽĨĚĞƐƚĂƚƵƚĞŶĂĂŶŚĞƚďĞƐƚƵƵƌǌŝũŶ ŽƉŐĞĚƌĂŐĞŶ͘
Ϯ͘ ůŐĞŵĞŶĞůĞĚĞŶǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐĞŶǌŝũŶŽƉĞŶďĂĂƌĞŶǀƌŝũƚŽĞŐĂŶŬĞůŝũŬĞŶǁŽƌĚĞŶǌŽ
ǀĂĂŬŐĞŚŽƵĚĞŶĂůƐŚĞƚďĞƐƚƵƵƌĚŝƚŶŽĚŝŐ ĂĐŚƚ͘
ϯ͘ :ĂĂƌůŝũŬƐ͕ƵŝƚĞƌůŝũŬǌĞƐŵĂĂŶĚĞŶŶĂĂĨůŽŽƉǀĂŶŚĞƚďŽĞŬũĂĂƌ͕ǁŽƌĚƚĞĞŶĂůŐĞŵĞŶĞ
ůĞĚĞŶǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐͲĚĞũĂĂƌǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐͲŐĞŚŽƵĚĞŶ͘/ŶĚĞǌĞũĂĂƌǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐ
ŬŽŵĞŶŽŶĚĞƌŵĞĞƌĂĂŶĚĞ ŽƌĚĞ͗
ϰ͘ ŚĞƚũĂĂƌǀĞƌƐůĂŐ͕
ϱ͘ ĚĞ ďĂůĂŶƐ ĞŶĚĞ ƐƚĂĂƚ ǀĂŶ ďĂƚĞŶ ĞŶ ůĂƐƚĞŶ ŵĞƚ ƚŽĞůŝĐŚƚŝŶŐ͕
ϲ͘ ŚĞƚǀĞƌƐůĂŐǀĂŶĚĞŬĂƐĐŽŵŵŝƐƐŝĞ͕
ϳ͘ ĚĞ ďĞŶŽĞŵŝŶŐ ǀĂŶ ĚĞ ŬĂƐĐŽŵŵŝƐƐŝĞ ǀŽŽƌ ŚĞƚ ǀŽůŐĞŶĚĞ ďŽĞŬũĂĂƌ͕
ϴ͘ ĚĞǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐŝŶĞǀĞŶƚƵĞůĞ ǀĂĐĂƚƵƌĞƐ͕
ϵ͘ ǀŽŽƌƐƚĞůůĞŶ͕ ǌŽĂůƐ ĂĂŶŐĞŬŽŶĚŝŐĚ ďŝũ ĚĞ ŽƉƌŽĞƉŝŶŐ ǀŽŽƌ ĚĞ ũĂĂƌǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐ͘
ϭϬ͘ ĞŶŽƚƵůĞŶǀĂŶĚĞĂůŐĞŵĞŶĞůĞĚĞŶǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐĞŶǁŽƌĚĞŶŽƉĞŶďĂĂƌŐĞŵĂĂŬƚ
ĞŶƚĞƌ ŬĞŶŶŝƐǀĂŶ ĚĞůĞĚĞŶ ŐĞďƌĂĐŚƚ͘

Artikel 14 – Stemrecht en volmacht
ϭ͘ /ĞĚĞƌůŝĚǀĂŶĚĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ͕ĚĂƚŶŝĞƚŐĞƐĐŚŽƌƐƚŝƐ͕ŚĞĞĨƚƐƚĞŵƌĞĐŚƚ͘
Ϯ͘ ĞŶƐƚĞŵŐĞƌĞĐŚƚŝŐĚĞŬĂŶƐůĞĐŚƚƐŶĂŵĞŶƐĠĠŶ;ϭͿĂŶĚĞƌĞƐƚĞŵŐĞƌĞĐŚƚŝŐĚĞƉĞƌ
ǀŽůŵĂĐŚƚ
ƐƚĞŵŵĞŶ
ϯ͘ ĞŶƐƚĞŵŐĞƌĞĐŚƚŝŐĚĞŬĂŶƐůĞĐŚƚƐĂĂŶĠĠŶ;ϭͿĂŶĚĞƌĞƐƚĞŵŐĞƌĞĐŚƚŝŐĚĞ
ƐĐŚƌŝĨƚĞůŝũŬ ǀŽůŵĂĐŚƚ ǀĞƌůĞŶĞŶ ƚŽƚ ŚĞƚ ƵŝƚďƌĞŶŐĞŶ ǀĂŶ ǌŝũŶ ƐƚĞŵ͘
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ϰ͘ ĞŶƌĞĐŚƚƐƉĞƌƐŽŽŶ͕ĚŝĞůŝĚŝƐǀĂŶĚĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ͕ŬĂŶǌŝũŶƐƚĞŵƌĞĐŚƚƐůĞĐŚƚƐ
ƵŝƚŽĞĨĞŶĞŶŵŝĚĚĞůƐĠĠŶ;ϭͿŶĂƚƵƵƌůŝũŬƉĞƌƐŽŽŶ͕ĚŝĞĚŽŽƌŚĞƚƌĞĐŚƚƐƉĞƌƐŽŽŶ
ĚĂĂƌƚŽĞƐĐŚƌŝĨƚĞůŝũŬŝƐ ŐĞǀŽůŵĂĐŚƚŝŐĚ͘
ϱ͘ sŽůŵĂĐŚƚĞŶĚŝĞŶĞŶ͕ƌĞĐŚƚƐŐĞůĚŝŐŽŶĚĞƌƚĞŬĞŶĚ͕ǀŽŽƌĂĂŶǀĂŶŐǀĂŶĚĞ
ǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐďŝũŚĞƚďĞƐƚƵƵƌŝŶŐĞůĞǀĞƌĚƚĞǁŽƌĚĞŶ͘

Artikel 15 – Besluitvorming van de algemene ledenvergadering
ϭ͘ KƉĚĞĂůŐĞŵĞŶĞůĞĚĞŶǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐĞŶŚĞĞĨƚŝĞĚĞƌůŝĚŚĞƚƌĞĐŚƚŚĞƚǁŽŽƌĚƚĞ
ǀŽĞƌĞŶ͘
Ϯ͘ ůůĞďĞƐůƵŝƚĞŶǀĂŶĚĞĂůŐĞŵĞŶĞůĞĚĞŶǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐǁŽƌĚĞŶŐĞŶŽŵĞŶŵĞƚ
ƚǁĞĞͬĚĞƌĚĞŵĞĞƌĚĞƌŚĞŝĚǀĂŶĚĞŐĞůĚŝŐƵŝƚŐĞďƌĂĐŚƚĞƐƚĞŵŵĞŶ͕ƚĞŶǌŝũĚĞ
ƐƚĂƚƵƚĞŶŽĨĚĞǁĞƚĂŶĚĞƌƐďĞƉĂůĞŶ͘͘
ϯ͘ ůĂŶĐŽ ƐƚĞŵŵĞŶ ǁŽƌĚĞŶ ďĞƐĐŚŽƵǁĚ ĂůƐ ŶŝĞƚ ƚĞ ǌŝũŶ ƵŝƚŐĞďƌĂĐŚƚ͘
ϰ͘ ůůĞƐƚĞŵŵŝŶŐĞŶŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŵŽŶĚĞůŝŶŐ͕ƚĞŶǌŝũŚĞƚďĞƐƚƵƵƌĞĞŶƐĐŚƌŝĨƚĞůŝũŬĞ
ƐƚĞŵŵŝŶŐ
ǁĞŶƐƚ͘
ϱ͘ ĞƐůƵŝƚǀŽƌŵŝŶŐďŝũĂĐĐůĂŵĂƚŝĞŝƐŵŽŐĞůŝũŬƚĞŶǌŝũĞĞŶƐƚĞŵŐĞƌĞĐŚƚŝŐĚĞ
ŚŽŽĨĚĞůŝũŬĞƐƚĞŵŵŝŶŐ
ǀĞƌůĂŶŐƚ͘
ϲ͘ ^ĐŚƌŝĨƚĞůŝũŬĞƐƚĞŵŵŝŶŐŐĞƐĐŚŝĞĚƚďŝũŽŶŐĞƚĞŬĞŶĚĞ͕ŐĞƐůŽƚĞŶ ďƌŝĞĨũĞƐ͘
ϳ͘ ĞŶŐĞŶŽŵĞŶďĞƐůƵŝƚŝƐŐĞůĚŝŐĂůƐĚĞƵŝƚŶŽĚŝŐŝŶŐǀŽŽƌĚĞĂůŐĞŵĞŶĞ
ůĞĚĞŶǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐŽƉĚĞũƵŝƐƚĞǁŝũǌĞŝƐŐĞďĞƵƌĚ͘

Artikel 16 – Bijeenroeping algemene ledenvergadering
ϭ͘ ĞĂůŐĞŵĞŶĞůĞĚĞŶǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐĞŶǁŽƌĚĞŶďŝũĞĞŶŐĞƌŽĞƉĞŶĚŽŽƌŚĞƚ ďĞƐƚƵƵƌ͘
Ϯ͘ ĞŽƉƌŽĞƉŝŶŐŐĞƐĐŚŝĞĚƚƐĐŚƌŝĨƚĞůŝũŬĂĂŶĚĞůĞĚĞŶĞŶͬŽĨĚŽŽƌĂĂŶŬŽŶĚŝŐŝŶŐŝŶ
ĞĞŶŵĞĚĞ ŝŶ
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^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐǀĞƌƐĐŚŝũŶĞŶĚĚĂŐͲŽĨǁĞĞŬďůĂĚ͕ĚĂŶǁĞůǀŝĂŚƵŝƐĂĂŶŚƵŝƐǀĞƌƐƉƌĞŝĚŝŶŐ͘
ĞƚĞƌŵŝũŶǀŽŽƌĚĞŽƉƌŽĞƉŝŶŐďĞĚƌĂĂŐƚƚĞŶŵŝŶƐƚĞǌĞǀĞŶĚĂŐĞŶ͘
ϯ͘ ŝũĚĞŽƉƌŽĞƉŝŶŐǁŽƌĚĞŶĚĞƚĞďĞŚĂŶĚĞůĞŶŽŶĚĞƌǁĞƌƉĞŶǀĞƌŵĞůĚĞŶǁŽƌĚƚĚĞ
ƚĞƌŝŶǌĂŐĞůĞŐŐŝŶŐǀĂŶĚĞƐƚƵŬŬĞŶĂĂŶŐĞŐĞǀĞŶ͘
ϰ͘ ,ĞƚďĞƐƚƵƵƌŝƐǀĞƌƉůŝĐŚƚ͕ŽƉƐĐŚƌŝĨƚĞůŝũŬǀĞƌǌŽĞŬǀĂŶƚĞŶŵŝŶƐƚĞĞĞŶǌŽĚĂŶŝŐ
ĂĂŶƚĂů ůĞĚĞŶ ĂůƐ ďĞǀŽĞŐĚ ŝƐ ƚŽƚ ŚĞƚ ƵŝƚďƌĞŶŐĞŶ ǀĂŶ ĞĞŶͬƚŝĞŶĚĞ ;ϭͬϭϬ ĞͿ ŐĞĚĞĞůƚĞ
ĚĞƌƐƚĞŵŵĞŶ͕ƚŽƚŚĞƚďŝũĞĞŶƌŽĞƉĞŶǀĂŶĞĞŶĂůŐĞŵĞŶĞůĞĚĞŶǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐŽƉĞĞŶ
ƚĞƌŵŝũŶǀĂŶŶŝĞƚůĂŶŐĞƌĚĂŶǀŝĞƌǁĞŬĞŶ͘/ŶĚŝĞŶĂĂŶŚĞƚǀĞƌǌŽĞŬďŝŶŶĞŶϭϰĚĂŐĞŶ
ŐĞĞŶŐĞǀŽůŐǁŽƌĚƚŐĞŐĞǀĞŶ͕ŬƵŶŶĞŶĚĞǀĞƌǌŽĞŬĞƌƐǌĞůĨƚŽƚĚŝĞďŝũĞĞŶƌŽĞƉŝŶŐ
ŽǀĞƌŐĂĂŶĚŽŽƌŽƉƌŽĞƉŝŶŐŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚŝŐůŝĚϮǀĂŶĚŝƚĂƌƚŝŬĞů͘ĞǀĞƌǌŽĞŬĞƌƐ
ŬƵŶŶĞŶĂŶĚĞƌĞŶĚĂŶďĞƐƚƵƵƌƐůĞĚĞŶďĞůĂƐƚĞŶŵĞƚĚĞůĞŝĚŝŶŐǀĂŶĚĞǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐĞŶ
ŚĞƚŽƉƐƚĞůůĞŶǀĂŶĚĞŶŽƚƵůĞŶ͘

Artikel 17 – Statutenwijziging
ϭ͘ ĞĂůŐĞŵĞŶĞůĞĚĞŶǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐŝƐďĞǀŽĞŐĚĚĞǌĞƐƚĂƚƵƚĞŶƚĞ ǁŝũǌŝŐĞŶ͘
Ϯ͘ ĞŶƐƚĂƚƵƚĞŶǁŝũǌŝŐŝŶŐƚƌĞĞĚƚŝŶǁĞƌŬŝŶŐ͕ŶĂĚĂƚŚŝĞƌǀĂŶĞĞŶŶŽƚĂƌŝģůĞĂŬƚĞŝƐ
ŽƉŐĞŵĂĂŬƚ͘dŽƚŚĞƚĚŽĞŶǀĞƌůŝũĚĞŶǀĂŶĚĞĂŬƚĞŝƐŝĞĚĞƌďĞƐƚƵƵƌƐůŝĚďĞǀŽĞŐĚ͘

Artikel 18 – Ontbinding
ϭ͘ ĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐŬĂŶǁŽƌĚĞŶŽŶƚďŽŶĚĞŶĚŽŽƌĞĞŶďĞƐůƵŝƚǀĂŶĚĞĂůŐĞŵĞŶĞ
ůĞĚĞŶǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐ͘
Ϯ͘ sŽŽƌǌŽǀĞƌĚĞƌĞĐŚƚĞƌŝŶŐĞǀŽůŐĞǁĞƚƚĞůŝũŬǀŽŽƌƐĐŚƌŝĨƚŐĞĞŶĂŶĚĞƌĞǀĞƌĞĨĨĞŶĂĂƌƐ
ŚĞĞĨƚďĞŶŽĞŵĚ͕ŐĞƐĐŚŝĞĚƚĚĞǀĞƌĞĨĨĞŶŝŶŐǀĂŶŚĞƚǀĞƌŵŽŐĞŶǀĂŶĚĞŽŶƚďŽŶĚĞŶ
ǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĚŽŽƌŚĞƚďĞƐƚƵƵƌ͘ĞĂůŐĞŵĞŶĞůĞĚĞŶǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐŝƐĞǀĞŶǁĞů
ďĞǀŽĞŐĚďŝũŚĞƚďĞƐůƵŝƚƚŽƚŽŶƚďŝŶĚŝŶŐĠĠŶŽĨŵĞĞƌǀĞƌĞĨĨĞŶĂĂƌƐƚĞďĞŶŽĞŵĞŶ͘
ϯ͘ ĂŶŚĞƚďĂƚŝŐƐĂůĚŽ͕ŶĂǀĞƌĞĨĨĞŶŝŶŐ͕ǁŽƌĚƚďŝũŚĞƚďĞƐůƵŝƚƚŽƚŽŶƚďŝŶĚŝŶŐĞĞŶ
ďĞƐƚĞŵŵŝŶŐŐĞŐĞǀĞŶ͘
ϰ͘ ĞďŽĞŬĞŶĞŶďĞƐĐŚĞŝĚĞŶǀĂŶĚĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐŵŽĞƚĞŶǁŽƌĚĞŶďĞǁĂĂƌĚ
ŐĞĚƵƌĞŶĚĞƚŝĞŶũĂƌĞŶŶĂĂĨůŽŽƉǀĂŶĚĞǀĞƌĞĨĨĞŶŝŶŐ͘ĞǁĂĂƌĚĞƌŝƐĚĞŐĞŶĞ͕ĚŝĞ
ĚŽŽƌĚĞĂůŐĞŵĞŶĞůĞĚĞŶǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐĂůƐǌŽĚĂŶŝŐŝƐĂĂŶŐĞǁĞǌĞŶ͘
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Artikel 19 – Huishoudelijk reglement
ϭ͘ ,Ğƚ ďĞƐƚƵƵƌ ƐƚĞůƚ ŚĞƚ ĞĞƌƐƚĞ ŚƵŝƐŚŽƵĚĞůŝũŬ ƌĞŐůĞŵĞŶƚ ǀĂƐƚ͘
Ϯ͘ ,ĞƚŚƵŝƐŚŽƵĚĞůŝũŬƌĞŐůĞŵĞŶƚŬĂŶĚŽŽƌĚĞĂůŐĞŵĞŶĞůĞĚĞŶǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐǁŽƌĚĞŶ
ŐĞǁŝũǌŝŐĚ
ϯ͘ ,ĞƚŚƵŝƐŚŽƵĚĞůŝũŬƌĞŐůĞŵĞŶƚŵĂŐŶŝĞƚŝŶƐƚƌŝũĚǌŝũŶŵĞƚĚĞǁĞƚŽĨĚĞƐƚĂƚƵƚĞŶ͘

KWWSVVLQWSDQFUDVQOVWDWXWHQ



1RWXOHQYDQGHEHVWXXUVYHUJDGHULQJYDQRNWREHU
$DQZH]LJ
$IZH]LJPHWNHQQLVJHYLQJ
2SHQLQJ
'HYRRU]LWWHURSHQWGHYHUJDGHULQJRPXXU
 9DVWVWHOOHQDJHQGD
,QGHURQGYUDDJNRPW
 :HEVLWH
KHHIW

UDDQERG
XLWJHQRGLJGYRRUHHQJHVSUHNRYHUHHQQLHXZHZHEVLWH

$NWLHSXQWLVQXELQQHQYLHUZHNHQDDQOHYHUHQKRHGHZHEVLWHHUPRHWJDDQXLW]LHQ
$OVGHZHEVLWHYRUPKHHIWLVKHWDOOHHQQRRG]DNHOLMNGDWZLMELMGHYHUKXLVFRGHDDQYUDJHQLYP
KHWYHUKXL]HQYDQRQ]HGRPHLQQDDP(HQYHUJDGHULQJKLHURYHULVJHSODQGRSQRYHPEHUELMWKXLV
0HGHGHOLQJHQ
$WWHQWLHORSHUVYRRUGHIHHVWGDJHQ
1RWXOHQHQDNWLHOLMVW
7RHYRHJHQLQSXQW(ULVHHQVSRHGYHUJDGHULQJJHZHHVWYDQGHZHUNJURHSYHUNHHU
)LQDQFLHQ/HGHQDGPLQLVWUDWLH
(U]LMQOHGHQGLHGXEEHOFRQWULEXWLHEHWDDOGKHEEHQ WHUZDDUGHYDQHXUR QHHPW
FRQWDFWRSPHWGH]HOHGHQRYHUKRHHQZDW
3RVW
%ULHIYDQGH99.RPWUHQWGHSDDUGHQSRHS*HDGYLVHHUGZRUGWRPFRQWDFWRSWHQHPHQPHWGH
PDQHJHVLQGHEXXUWRIPHWGHJHPHHQWH+HWSODQLVGLWRSWHSDNNHQPHWKHWGRUSVSODWIRUP
3XEOLFLWHLW]RHNHQHQGRRUVSHOHQQDDUGH3ROLWLHNH3DUWLMHQ
'RUSVSODWIRUPVDPHQJDQJGRUSVUDDG
+LHURYHUNRPWELQQHQNRUWHHQYHUJDGHULQJPHWGHYRRU]LWWHUVYDQGHGLYHUVHSODWIRUPVHQ% :
1LHXZVNUDQW
YUDJHQRPFRQWUROHYRRUGDWKHWQDGHGUXNNHUJDDWQHHPWFRQWDFWRSPHWGKU
YDQGHNUDQWYRRUHHQDUWLNHOGRUSVUDDGHQHQTXHWH
(QTXHWH
ZHUNWGHHQTXHWHYHUGHUXLW
6WDQGYDQ]DNHQZHUNJURHSHQ
'RRUYDDUEDDUKHLG:HUNJURHSQDMDDUZDFKWHQLVXLWHLQGHOLMNWRFKYDQVWDUWJHJDDQ'LWLV
VDPHQZHUNLQJPHWGHDQGHUHSODWIRUPV6WLFKWLQJ/DQJHGLMN:DWHUULMNHQGHJHPHHQWH
ZDVQLHWDDQZH]LJKLHUELM
9HUNHHU(ULVHHQVSRHGYHUJDGHULQJYDQGHZHUNJURHS9HUNHHUJHZHHVWGLWQDDUDDQOHLGLQJYDQZHJH
KHWEHKDQGHOHQYDQNQHOSXQWHQGRRUGHJHPHHQWH(ULVHHQEULHIKLHURYHUJHVWXXUGQDDU% :HQ
QLHWDOOHHQQDDU-1LHXZHQKXLM]HQ+HODDVLVHUJHHQEHULFKWYDQRQWYDQJVWRQWYDQJHQJDDWHHQ
EULHIVWXUHQPHWKHWGULQJHQGHYHU]RHNRPHHQJHVSUHNPHW-1LHXZHQKXLM]HQHQ%)LQWHOPDQ

$FFRPPRGDWLH9URQH(ULVHLQGVHSWHPEHUHHQJHVSUHNJHZHHVWWXVVHQ9URQHHQGH
JHPHHQWHFRQWDFWRSQHPHQPHW9URQHRIRYHUKRHGHVWDQGYDQ]DNHQLV
 5RQGYUDDJ
$IVSUDDNQRYHPEHUELM
WKXLV XXU RPWUHQWGHQLHXZHZHEVLWH
9HU]RHN.LMNHQZDWHUDINDQ
.LMNHQZDWHUELMNDQ
KLHUYDQRSGHKRRJWHVWHOOHQ
9ROJHQGHYHUJDGHULQJDJHQGDSXQWPHL
(YHQRSHHQODDJSLWMHRSHHQODWHUPRPHQWNLMNHQRIZHGH]HVWLFKWLQJ
NXQQHQJHEUXLNHQYRRUHHQQLHXZHOHGHQZHUIDFWLH
 6OXLWLQJ
'HYHUJDGHULQJZRUGWJHVORWHQRP
9ROJHQGHYHUJDGHULQJQRYHPEHUELM

1RWXOHQ$OJHPHQH/HGHQYHUJDGHULQJPHL
9RRU]LWWHU
1RWXOLVW
$DQWDODDQZH]LJHOHGHQ
$DQYDQJ
2SHQLQJ
'HYRRU]LWWHUGHKHHU


XXU
KHHWDOOHDDQZH]LJHQYDQKDUWHZHONRPRSGH]H$OJHPHQH/HGHQYHUJDGHULQJ

 0HGHGHOLQJHQ
(U]LMQJHHQPHGHGHOLQJHQYDQKHWEHVWXXUPDDURRNQLHWYDQGHWRHKRRUGHUV
 1RWXOHQOHGHQYHUJDGHULQJPHL
'HQRWXOHQZRUGHQPHWLQVWHPPLQJYDQGHDDQZH]LJHOHGHQJRHGJHNHXUG
 6HFUHWDULHHOMDDUYHUVODJ
'HVHFUHWDULV
OHHVWKHWVHFUHWDULHHOMDDUYHUVODJYRRU+LHULQVWDDQDOOHJHEHXUWHQLVVHQHQSURMHFWHQZDDU
GH'RUSVUDDGDIJHORSHQMDDUDDQKHHIWJHZHUNW+HWMDDUYHUVODJLVELQQHQNRUWQDWHOH]HQRSGHZHEVLWHYDQ9HUHQLJLQJ
'RUSVUDDG6LQW3DQFUDV
 9HUVODJSHQQLQJPHHVWHU
'HSHQQLQJPHHVWHUJHHIWWHNVWHQXLWOHJRYHUGHMDDUFLMIHUVHQGHEHJURWLQJYDQ'HSRVW$NWLYLWHLWHQLVYRRUKHWMDDU
ZDWKRJHUEHJURRWGLWLQYHUEDQGPHWGHH[WUDNRVWHQURQGRPKHWMDULJEHVWDDQYDQGH'RUSVUDDG
 9HUVODJNDVFRPPLVVLH
HQ
GHFKDUJHDDQKHWEHVWXXU

GHOHGHQYDQGHNDVFRPPLVVLHYRRUGLWMDDUKHEEHQYHUVODJXLWJHEUDFKWHQYHUOHQHQKLHUELM

 $DQVWHOOLQJNDVFRPPLVVLH
WUHHGWDIHQLVQLHWKHUNLHVEDDU
EOLMIWLQQRJOLGYDQGHNDVFRPPLVVLH
WUHHGWLQWRHWRWGHNDVFRPPLVVLH
$OVQLHXZUHVHUYHOLGKHHIWGHKHHU
]LFKEHVFKLNEDDUJHVWHOG
 9HUNLH]LQJHQQLHXZHNDVFRPPLVVLH
(U]XOOHQYRRUYROJHQGMDDUJHHQYHUNLH]LQJHQSODDWVYLQGHQ'HNDVFRPPLVVLHLVYROOHGLJHQKHW]LWWLQJVWHUPLMQYDQGHOHGHQYDQ
GHNDVFRPPLVVLHLVQRJQLHWYHUVWUHNHQ
 %HJURWLQJ
LVHUZHLQLJYHUDQGHULQJEHWUHIIHQGHGHEHJURWLQJ
.RVWHQEHVWXXU]LMQPLQGHUJHZRUGHQRPGDWZHJHVWRSW]LMQPHWKHWSURJUDPPD'DYLOH[ ERHNKRXGSURJUDPPD 
,QYHUEDQGPHWKHWMDULJEHVWDDQYHUVWUHNNHQZHHHQEDOSHQPHWRSGUXNDDQGHOHGHQGH]HNRVWHQGUXNNHQRSKHWUHVXOWDDW
,QGHEHJURWLQJYDQGHDFWLYLWHLWHQDGHXUR]LWHHQEHGUDJYRRUGHEDOSHQQHQ
9RRUGHPHLKHUGHQNLQJLVKHWEHGUDJYRRUGHNUDQVEORHPVWXNKHW]HOIGHJHEOHYHQDOVYRULJMDDU


5RQGYUDDJ
JHHIW]LFKRSDOVEH]RUJHUYDQGHQLHXZVNUDQWZDDUZLMRQW]HWWHQGEOLMPHH]LMQ
35URQGGHOHGHQYHUJDGHULQJRPPHHUOHGHQWHZHUYHQGLHGHYHUJDGHULQJEH]RHNHQ'HGRUSVUDDG]DOGLWLQGHYROJHQGH
EHVWXXUVYHUJDGHULQJRSGHURO]HWWHQKRHZHHUYRRUNXQQHQ]RUJHQGDWPHHUOHGHQYDQGHGRUSVUDDGRQ]HDOJHPHQH
OHGHQYHUJDGHULQJ]XOOHQEH]RHNHQ:H]XOOHQLQLHGHUJHYDOPHHUPHWRQ]HOHGHQPRHWHQFRPPXQLFHUHQHQQLHWDOOHHQYLDGH
GRUSVNUDQW)DFHERRNHQDQGHUHVRFLDOHPHGLDNXQQHQKLHUELMHHQXLWVWHNHQGKXOSPLGGHO]LMQ(HQYRRUOLFKWLQJVDYRQGPHWHHQ
JRHGHVSUHNHURYHUZDWRSGLWPRPHQWVSHHOWLQRQVGRUSLVRRNHHQXLWVWHNHQGYRRUVWHOZDWRRN]HNHUXLWJHZHUNWJDDWZRUGHQ


6OXLWLQJ
'HYRRU]LWWHUVOXLWGHYHUJDGHULQJQDHHQYUXFKWEDUHDYRQG

ϭϱϬϯϯ
ϭϱϬϯϰ
ϭϱϬϯϵ
ϭϱϬϰϭ
ϭϱϬϰϰ
ϭϱϬϰϳ
ϭϱϬϰϵ
ϭϱϬϱϭ
ϭϱϬϱϮ
ϭϱϬϱϯ
ϭϱϬϱϰ
ϭϱϬϱϱ
ϭϱϬϱϲ
ϭϱϬϱϳ
ϭϱϬϱϴ
ϭϱϬϱϵ
ϭϱϬϲϬ
ϭϱϬϲϭ
ϭϱϬϲϮ
ϭϱϬϲϰ
ϭϱϬϲϰ

ϭͲϳͲϮϬϭϱ
ϭͲϳͲϮϬϭϱ
ϭͲϳͲϮϬϭϱ
ϭͲϳͲϮϬϭϱ
ϭϲͲϵͲϮϬϭϱ
ϭϲͲϵͲϮϬϭϱ
ϭϲͲϵͲϮϬϭϱ
ϭϰͲϭϬͲϮϬϭϱ
ϭϰͲϭϬͲϮϬϭϱ
ϭϰͲϭϬͲϮϬϭϱ
ϭϰͲϭϬͲϮϬϭϱ
ϭϰͲϭϬͲϮϬϭϱ
ϭϰͲϭϬͲϮϬϭϱ
ϭϰͲϭϬͲϮϬϭϱ
ϭϰͲϭϬͲϮϬϭϱ
ϭϰͲϭϬͲϮϬϭϱ
ϭϰͲϭϬͲϮϬϭϱ
ϭϰͲϭϬͲϮϬϭϱ
ϭϰͲϭϬͲϮϬϭϱ
ϭϰͲϭϬͲϮϬϭϱ
ϭϰͲϭϬͲϮϬϭϱ

Volgnr: Datum start: Datum einde:

ƚƚĞŶƚŝĞůŽƉĞƌƐĨĞĞƐƚĚĂŐĞŶ

͘ ĞƌŐǁĞƌĨďĞŶĂĚĞƌĞŶǀŽŽƌĂƌƚŝŬĞůŬƌĂŶƚ
ŶƋƵĞƚĞƵŝƚǁĞƌŬĞŶ
EŽƚƵůĞŶũĂĂƌǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐ
^ƚƵŬũĞũĞƵŐĚŚƵŝƐďĞŶĂĚĞƌĞŶŬƌĂŶƚ
^ƚƵŬũĞŬƌĂŶƚ
ĨƐƉƌĂĂŬŵŽůĞŶŶĂĂƌŝĞĚĞƌĞĞŶƌŽŶĚƐƚƵƌĞŶĨŽƚŽ

tĞƚŚŽƵĚĞƌƐƵŝƚŶŽĚŝŐĞŶǀŽŽƌǁĞƌŬŐƌŽĞƉsĞƌŬĞĞĞƌ
ŽŶƚĂĐƚŽƉŶĞŵĞŶŵĞƚsƌŽŶĞ

ŝŐŝƚĂůĞŬƌĂŶƚƐƚƵƌĞŶŶĂĂƌĚĞWŽůŝƚŝĞŬĞWĂƌƚŝũĞŶ
&ĂĐĞďŽŽŬƉĂŐŝŶĂŽƉǌĞƚƚĞŶĞŶďĞŚĞƌĞŶ
WŽůŝƚŝĞĂŐĞŶƚǀŽŽƌƐƚĞůůĞŶ
WĂĂƌĚĞŶƉŽĞƉŬůŬĞƌŶĞŶ
ŝŐŝƚĂůŝƐĞƌĞŶůŽƉĞƌƐ
<ƌĂŶƚĞŶĂƌƚŝŬĞůĚŽƌƉƐƌĂĂĚ

AKTIEPUNTENLIJST
ŬƚŝĞůŝũƐƚďĞƐƚƵƵƌƐǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐϭϰŽŬƚŽďĞƌϮϬϭϱ
Aktiepunt:
Status:

Verantwoording:

Gesloten:

ŽƌƉƐƌĂĂĚ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐ

KƉƌŽĞƉůŐĞŵĞŶĞ>ĞĚĞŶsĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐŽƌƉƐƌĂĂĚ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐϭϯŵĞŝϮϬϭϵ͘
WƵďůŝĐĂƚŝĞ͗>ĂŶŐĞĚŝũŬĞƌEŝĞƵǁƐďůĂĚϴŵĞŝϮϬϭϵ

^ƉƌĞĞŬƌĞĐŚƚϮϴͲϭϭͲϮϬϭϵ
'ĞĂĐŚƚĞĂĂŶǁĞǌŝŐĞŶ͕
DŝũŶŶĂĂŵŝƐ
Ƶŝƚ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐĞŶŝŬŵĂĂŬǁĞĚĞƌŽŵŐĞďƌƵŝŬǀĂŶŵŝũŶƐƉƌĞĞŬƌĞĐŚƚ
ďŝũĚĞZĂĂĚƐǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐŝŶůŬŵĂĂƌŽǀĞƌŚĞƚŽŶĚĞƌǁĞƌƉ͗ǌŝĞŶƐǁŝũǌĞĨƵƐŝĞŐĞŵĞĞŶƚĞ>ĂŶŐĞĚŝũŬĞŶ
,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚ͘
ĞĞŶƋƵġƚĞǀĂŶ/ΘKZĞƐĞĂƌĐŚŽǀĞƌ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐŚĞďŝŬĚĞƐƚŝũĚƐŝŶŐĞǀƵůĚĞŶŐĞŬŽǌĞŶǀŽŽƌ͗ĨƵƐŝĞŵĞƚ
,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚĂĐĐĞƉƚĂďĞůŽŶĚĞƌǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ͘
/ŬŚĂĚŶŽŐǁĞůĞŶŝŐĞǀƌĂŐĞŶƵŝƚƚĞǌŽĞŬĞŶ͕ŽŽŬŽǀĞƌĞĞŶĞǀĞŶƚƵĞůĞŬĞƵǌĞǀŽŽƌůŬŵĂĂƌ͘
>ĞĞƐƚƵŚĞƚƌĂƉƉŽƌƚǀĂŶ/ΘKZĞƐĞĂƌĐŚǁĞůǀŽůůĞĚŝŐ͍
hǌŝĞƚďůŝũŬďĂĂƌĂůůĞĞŶŵĂĂƌĚĞƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞƐϲϮйĞŶϭϭйŽĨĚĞƌĞŬĞŶƐŽŵϴϵйĞŶĚĂƚƐƚĂĂƚƵ
ƵŝƚĞƌĂĂƌĚǁĞůĂĂŶ͘
ůŝũŬďĂĂƌŽŽŬƌĞĐĞŶƚϱϰ͕ϳй͘
hŵĂŐǌĞůĨŝŶǀƵůůĞŶǁĂĂƌŽƉĚŝĞƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞƐǀĂŶƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐǌŝũŶ͘
ϭϵŶŽǀĞŵďĞƌũů͘ŶĂŚĞƚĂŐĞŶĚĂƉƵŶƚŽǀĞƌĚĞǌŝĞŶƐǁŝũǌĞďŝũƵǁŽǀĞƌůĞŐ͕ǀĂůƚĚĞƵŝƚĞŝŶĚĞůŝũŬĞŬĞƵǌĞǀŽŽƌ
ŵŝũƐƚĞĞĚƐŵĞĞƌƌŝĐŚƚŝŶŐ,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚ͘
ŶŝŶŵŝĚĚĞůƐŐĂĂŶŽŽŬŵĞĞƌĚĞƌĞďĞǁŽŶĞƌƐǀĂŶ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐǌŝĐŚƌŽĞƌĞŶŶĂϭϵŶŽǀĞŵďĞƌũů͕͘ŵĂĂƌ
ĚĂŶ͞ƚĞŐĞŶ͟ůŬŵĂĂƌ͘
hŵĂĂŬƚŚĞƚĞƌǌĞůĨŶĂĂƌ͕ŵĞƚŽƉŵĞƌŬŝŶŐĞŶǌŽĂůƐ͞sŝĐƚŽƌŝĞ͟ĞŶƌĞĐĞŶƚ͞ǁĞŐĂĂŶĞƌǀŽŽƌ͘͟
,ĞƚŝƐŐĞĞŶŽŽƌůŽŐ͊
Ăƚ>ĂŶŐĞĚŝũŬĞŶ,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚŵŽŐĞůŝũŬĚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐŐĂĂŶŽƉǌĞŐŐĞŶ͕ŝƐĂĂŶƵ͘
KǀĞƌŝŐĞŶƐĚŝƐƚĂŶƚŝĞĞƌŝŬŵŝũǀĂŶĚĞƵŝƚƐƉƌĂŬĞŶǀĂŶĚĞƌĂĂĚƐůĞĚĞŶǀĂŶ>ĂŶŐĞĚŝũŬĞŶ,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚ͕
ŵĂĂƌŽŽŬĚĞƵŝƚƐƉƌĂŬĞŶ;ǌŽĂůƐsŝĐƚŽƌŝĞͿǀĂŶĚĞůŬŵĂĂƌƐĞƌĂĂĚǀŽƌŝŐĞǁĞĞŬ͘
hŚĞĞĨƚŬƵŶŶĞŶŶĂĚĞŶŬĞŶŽǀĞƌĚĞǀƌĂŐĞŶŝŶŵŝũŶǀŽƌŝŐĞďĞƚŽŽŐ͘
hǁƌĞĂĐƚŝĞƐǁĂƌĞŶŽŶĚĞƌĂŶĚĞƌĞ͗ƐƵŐŐĞƐƚŝĞǀĞǀƌĂŐĞŶĞŶůŬŵĂĂƌĚŽĞƚŚĞƚǌŽŐŽĞĚŶĂĚĞĨƵƐŝĞŵĞƚ
'ƌĂĨƚĞŶĞZŝũƉ͕ǀŽůŐĞŶƐĚĞŝŶǁŽŶĞƌƐǀĂŶĚŝĞĚŽƌƉĞŶ͘
ĞŚĞĞƌŶŽĞŵĚĞŵŝũŶďĞƚŽŽŐ͞ǌǁĂŬ͟ĚĞĚĂŐĞƌŶĂ͘
WƌĂĐŚƚŝŐĂůůĞŵĂĂů͕ŵĂĂƌŝŬǁŝůĂŶƚǁŽŽƌĚĞŶŽƉŵŝũŶϲǀƌĂŐĞŶǀĂŶĂůůĞƉĂƌƚŝũĞŶ͕ĚŝĞĚĞZĂĂĚŝŶůŬŵĂĂƌ
ǀĞƌƚĞŐĞŶǁŽŽƌĚŝŐĞŶ͘
ĂƚŝƐƚŽĐŚŶŝĞƚǌŽŵŽĞŝůŝũŬ͍
^ĐŚƌŝĨƚĞůŝũŬŐƌĂĂŐŶĂĂƌĞͲŵĂŝůĂĚƌĞƐ͗ŬůĂŶŬďŽƌĚŐƌŽĞƉƐŝŶƚƉĂŶĐƌĂƐΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ
'ƌĂĂŐďŝŶŶĞŶǀŝĞƌǁĞŬĞŶŶĂǀĂŶĚĂĂŐ͘
>ƵŬƚĚĂƚŶŝĞƚďŝŶŶĞŶĚĞǌĞƚĞƌŵŝũŶ͕ůĂĂƚŚĞƚŵŝũǁĞƚĞŶǀŝĂŐĞŶŽĞŵĚĞͲŵĂŝůĂĚƌĞƐ͘
͞tŝũǁŝůůĞŶĂůƐĨƌĂĐƚŝĞĚĞǌĞǀƌĂŐĞŶŶŝĞƚďĞĂŶƚǁŽŽƌĚĞŶ͕͟ŝƐŽŽŬĞĞŶĂŶƚǁŽŽƌĚ͘
sŽŽƌǌŝƚƚĞƌ͕ŵŝƐƐĐŚŝĞŶŬƵŶƚƵĚĞƌĂĂĚƐƉĂƌƚŝũĞŶŶƵĂůǀƌĂŐĞŶŽĨǌŝũďĞƌĞŝĚǌŝũŶƚĞĂŶƚǁŽŽƌĚĞŶƉĞƌŵĂŝů͘
/ŬĚĂŶŬƵǌĞĞƌ͘

%LMODJH

GLQRY 
GDJJHOHGHQ 

DDQ'RUSVUDDG
*HDFKWHKHHU
,NOHHVYDQGDDJGHXLWVODJYDQGHSHWLWLHLQKHW
1+''DDULQZRUGWRRNGHKHHU
JHFLWHHUG
,NKHEEHJUHSHQGDWGHKHHU

JHUR\HHUGLVDOVOLGYDQGH'H

'RUSVUDDGHQLVYDVWJHOHJGPLGGHOVHHQJHWHNHQGGRFXPHQW
,VGDWMXLVW"
.XQWXPLMGLWGRFXPHQWRYHUOHJJHQ"
,VGHKHHUGDQQXZHHUOLGYDQGH'H'RUSVUDDG"
,N]LHXZEHULFKWJUDDJWHJHPRHW
0HWYULHQGHOLMNHJURHW

'RUSVUDDG6LQW3DQFUDV

GL QRY

XXU JHOHGHQ 

DDQPLM
*HDFKWHKHHU
&RQIRUPRQ]H$9*YHUNODULQJYHUVWUHNNHQZLMJHHQJHJHYHQVYDQOHGHQ
8NXQWGLWQDOH]HQRSRQ]HZHEVLWH
9ULHQGHOLMNHJURHW
9RRU]LWWHU9HUHQLJLQJ'RUSVUDDG6LQW3DQFUDV
9HU]RQGHQYDQXLW0DLOYRRU:LQGRZV

%LMODJH

'RFXPHQWHQVSUHHNUHFKW
,QER[

[

NODQNERUGJURHSVLQWSDQFUDV#JPDLOFRP!

DDQOHGHQLQIRIUDFWLHLLQIRLQ

YUQRY 
XXU JHOHGHQ 

*HDFKWHUDDGVOHGHQ
%LMJDDQGQRJPDDOVGHGRFXPHQWHQYDQ]RZHOQRYHPEHUDOVQRYHPEHU
.XQWXUHDFWLHJHYHQRSJHQRHPGHSXQWHQ
,N]LHXZEHULFKWJUDDJWHJHPRHW
+DUWHOLMNHJURHW

%LMODJH

9HUHQLJLQJ'RUSVUDDG6LQW3DQFUDV
3ULYDF\6WDWHPHQW
'H9HUHQLJLQJ'RUSVUDDG6LQW3DQFUDV +LHUQDWHQRHPHQGH'RUSVUDDG YHUZHUNWSHUVRRQVJHJHYHQV
:LMZLOOHQXKLHURYHUJUDDJGXLGHOLMNHQWUDQVSDUDQWLQIRUPHUHQ,QGLWSULYDF\VWDWHPHQWJHYHQZLMX
DQWZRRUGRSGHEHODQJULMNVWHYUDJHQRYHUGHYHUZHUNLQJYDQSHUVRRQVJHJHYHQVGRRUGH'RUSVUDDG
:DW]LMQSHUVRRQVJHJHYHQV"
(U]LMQJHJHYHQVGLHLHWVRYHUX]HJJHQ%LMYRRUEHHOGXZQDDPDGUHVOHHIWLMG:DQQHHU HHQ
FRPELQDWLHYDQ GH]HJHJHYHQVQDDUXKHUOHLGNXQQHQZRUGHQVSUHNHQZHRYHUSHUVRRQVJHJHYHQV
%LMYRRUEHHOGXZDGUHVRIHPDLODGUHV0DDUELMYRRUEHHOGRRNXZYRRUQDDPVDPHQPHWXZ
JHERRUWHGDWXP:DQQHHUDQGHUHQGLHSHUVRRQVJHJHYHQVKHEEHQPRHWHQ]HGDDU]RUJYXOGLJPHH
RPJDDQ2RNIRWR¶VHQYLGHR¶VZRUGHQJH]LHQDOVSHUVRRQVJHJHYHQV
9DQZLHYHUZHUNWGH'RUSVUDDGSHUVRRQVJHJHYHQV"
'H'RUSVUDDGYHUZHUNWSHUVRRQVJHJHYHQVYDQPHQVHQPHWZLHZLMGLUHFWRILQGLUHFWHHQUHODWLH
KHEEHQZLOOHQNULMJHQRIKHEEHQJHKDG'DW]LMQELMYRRUEHHOGJHJHYHQVYDQ
 /HGHQHQYULMZLOOLJHUVDDQJHVORWHQELMGH'RUSVUDDG6LQW3DQFUDV
 0HQVHQGLHLQWHUHVVHWRQHQLQHHQOLGPDDWVFKDSELMRIRRLWHHQOLGPDDWVFKDSKHEEHQJHKDG
 0HQVHQGLHDDQHHQEHGULMIRIRUJDQLVDWLHYHUERQGHQ]LMQZDDUZLMHHQUHODWLHPHHKHEEHQ
ZLOOHQNULMJHQRIKHEEHQJHKDG
:LHLVYHUDQWZRRUGHOLMNYRRUGHYHUZHUNLQJYDQPLMQSHUVRRQVJHJHYHQV"
$OOHEHVWXXUVOHGHQYDQGH'RUSVUDDGGLHSHUVRRQVJHJHYHQVYHUZHUNHQYRRUKHWIXQFWLRQHUHQYDQGH
YHUHQLJLQJ
:DDUYRRUYHUZHUNWGH'RUSVUDDGSHUVRRQVJHJHYHQV"
$OVXOLGZLOWZRUGHQYDQGH'RUSVUDDGRIDDQGHVODJZLOWJDDQDOVEHVWXXUVOLGYULMZLOOLJHURIHHQ
DQGHUHUHODWLHPHWRQVDDQZLOWJDDQKHEEHQZHSHUVRRQVJHJHYHQVQRGLJ0HWEHKXOSYDQXZ
JHJHYHQVNXQQHQZHXRSGHMXLVWHZLM]HLQVFKULMYHQDOVOLGHQEHQDGHUHQYRRUYULMZLOOLJHUVZHUN
$OVXHHQPDDOOLGRIUHODWLHYDQGH'RUSVUDDGEHQWGDQZLOOHQZHXJRHGYDQGLHQVW]LMQ:LMJHEUXLNHQ
XZQDDPHQDGUHVJHJHYHQVELMYRRUEHHOGRPFRQWDFWPHWXWHRQGHUKRXGHQHQXWHLQIRUPHUHQRYHU
OLGPDDWVFKDSJHUHODWHHUGH]DNHQPDDURRNDOVXHHQYUDDJVWHOWYHUZHUNHQZLMXZJHJHYHQVRPX]R
JRHGPRJHOLMNWHNXQQHQKHOSHQ
7RWVORW]LMQHUSUDNWLVFKH]DNHQZDDUYRRUZHJHJHYHQVYHUZHUNHQ%LMYRRUEHHOGWHURQGHUVWHXQLQJ
YDQDGPLQLVWUDWLHYHSURFHVVHQURQGRPFRQWULEXWLHVWDWLVWLVFKHDQDO\VHVHQ]RYRRUWV
9HUZHUNWGH'RUSVUDDGRRNELM]RQGHUHSHUVRRQVJHJHYHQV"
%LM]RQGHUHSHUVRRQVJHJHYHQV]LMQJHYRHOLJHJHJHYHQVELMYRRUEHHOGRYHUJH]RQGKHLGVWUDIUHFKWHOLMN
YHUOHGHQHWQLVFKHJHJHYHQVRIJHJHYHQVEHWUHIIHQGHUDV
:LMYHUZHUNHQDOOHHQELM]RQGHUHSHUVRRQVJHJHYHQVDOVZLMGDWPRHWHQRSEDVLVYDQGHZHWPHWXZ
WRHVWHPPLQJRIDOVXGDWRQVYUDDJW,QGDWODDWVWHJHYDOYHUZHUNHQZLMGH]HJHJHYHQVDOOHHQDOVGDW
QRRG]DNHOLMNLVYRRURQ]HGLHQVWYHUOHQLQJ
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Onderzoek betrouwbaarheid van: enquêtes en petities
middels burger initiatieven, bijeenkomsten over de
toekomst van Sint Pancras en het functioneren van de
vereniging Dorpsraad Sint Pancras.
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Inleiding.
Ik heb onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van allerhande enquêtes, die de laatste jaren de
revue zijn gepasseerd over de aankomende fusie tussen Heerhugowaard en Langedijk en de mening
van inwoners uit Sint Pancras.
Ook het handelen van de Vereniging Dorpsraad Sint Pancras trok mijn aandacht.
Waarom doe ik dit eigenlijk?
Op het forum overleg van de gemeente Langedijk over de fusie op 1 oktober 2019 werden door
diverse raadsleden en de heer  voorzitter van de vereniging Dorpsraad Sint Pancras, de
uitslagen van een enquête benadrukt uit 2015 en de enquête van I&O Research.
Inwoners van Sint Pancras zouden in meerderheid liever bij Alkmaar aansluiten dan bij de nieuwe te
vormen gemeente Langedijk-Heerhugowaard.
Nou, ik weet niet bij welke gemeente ik zou willen aansluiten, als ik niet voldoende ben
geïnformeerd over de voor- of nadelen van de gemeente Alkmaar.
Bij de informatiebijeenkomst in Dorpshuis De Geist, georganiseerd door de gemeente Langedijk
werd ik wel ingelicht en kon ik aangeven wat ik belangrijk vind voor het dorp.
Mag ik zelf een mening geven, in plaats dat de Dorpsraad dat voor mij doet?
De uitslag percentages vlogen mij om de oren, vooral om bij Alkmaar aan te sluiten of het fusie
proces opnieuw te gaan doen.
Of de cijfers kloppen?
Daar hoor ik niemand over.
Daarom neem ik het besluit om in deze materie te duiken!
“Ik ga mij verder verdiepen in de materie betrouwbaarheid enquête en petitie via burger initiatieven over
Sint Pancras, alsmede functioneren en betrouwbaarheid van de Dorpsraad.”
Ik heb ook raadsvergaderingen bijgewoond bij de Gemeenteraad in Alkmaar en besloten dit ook mee te
nemen in mijn onderzoek.
* Hoe komt het, dat de uitgebrachte cijfers ten voordele van de onderzoeker (=enquête

en petitie) worden gemaakt?
* Hoe integer is die onderzoeker?
* Hoe worden de cijfers opgehaald, gebruikt en geïnterpreteerd bij besluitvorming met
of zonder brononderzoek?
* Ik heb bedenkingen bij de onderzoeken en petities.
*Bij de laatste petitie vooral op de wijze waarom inwoners de petitie tekenen, maar in
een later stadium ook voor de besluitvorming, leeftijdscontrole en privacy.
*Luistert Alkmaar wel naar de inwoners van Sint Pancras?
Ik heb ook spreektijd aangevraagd bij genoemde forumvergadering van 1 oktober.
Ik liet een ander geluid horen, ook over de Dorpsraad.
De voordracht werd mij, door velen uit het aanwezige publiek, niet in dank afgenomen.
De “pro Alkmaar bezoekers”, dat was wel duidelijk.
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De volledige inhoud van inspreken op 1 oktober 2019:

Bijlage 1 Tekst

Zie Bijlage 1 Tekst inspreken van . inspreken
Ik heb aandacht geschonken aan:

Pagina

1: 2015 Onderzoek Dorpsraad Sint Pancras, uitgevoerd door bestuur en leden zelf.
2: De Vereniging Dorpsraad Sint Pancras
3: 2016 een enquête door de “burgerrekenkamer” een initiatief van een bewoner
van Langedijk.
4: 2017 Petitie HvL/D66

Blad 4
Blad 8
Blad 13

Blad 14
5: Online petitie doorvoorzitter van de vereniging Dorpsraad Sint Pancras. Blad
15 Maart 2019
6: 10 april: fusie bijeenkomst.
Blad 16
7: Korte toelichting Onderzoek I&O research, opdrachtgever Gemeente Langedijk Blad 19 8:
Petitie, georganiseerd door de Dorpsraad Sint Pancras
Blad 20
9: Spreekrecht commissie vergadering Bestuur en Middelen Gemeente Alkmaar
Blad 30
10: Eindconclusie
Blad 33
Dit zijn ook de hoofdstukken.
De bijlagen zijn in een WORD-document opgenomen middels een PDF bestand.
Het rapport is ook in PDF bestand opgeslagen in twee documenten en zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Deze zijn:
1: Onderzoek betrouwbaarheid enquete en petitie Sint Pancras 2019
2: Bijlage Onderzoek betrouwbaarheid enquete en petitie Sint Pancras 2019
Ik heb meerdere personen via mail, telefoon of middels persoonlijk gesprek in oktober, november en
december benaderd om mijn bevindingen te onderbouwen en daarbij zorgvuldigheid in acht
genomen.
De reacties geef ik weer in dit rapport inclusief bewijsmateriaal als bijlage.
Vanuit het algemene maatschappelijke belang dat de waarheid aan het licht komt, en het belang dat
partijen erbij hebben om hun stellingen aannemelijk te kunnen maken, heb ik gemeend namen van
betrokken personen en/of documenten, waarin ook namen zijn benoemd, niet af te schermen, daar
waar het in deze tekst of gekoppelde bijlage op van toepassing kan zijn

copyright ©
Publicatie: 7 december 2019,

inwoner Sint Pancras.

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de in dit onderzoek gepubliceerde tekst of delen
daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand
en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke
voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur,
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1: 2015 Onderzoek Dorpsraad Sint Pancras, uitgevoerd door
bestuur en leden zelf.
De uitslag van deze enquête en de uitingen, die door De Dorpsraad hierover naar buiten
worden gebracht, zijn niet betrouwbaar.
Het tellen van de stemmen is door één persoon uitgevoerd, geen controle door een
derde.
Er wordt onder andere in app-verkeer geroepen dat het verschil 10% is, terwijl dit,
volgens de uitslag, in werkelijkheid maar 8% is. Waarom?
De uitslagpercentages bij elkaar opgeteld is 94,9%. Waar is die 5,1% gebleven?
En waarom wordt ook nog een keer “ongeveer” benoemd bij een percentage?
Het aantal respondenten wordt bij benadering weergegeven.
De heervoorzitter van de vereniging Dorpsraad Sint Pancras gaat niet specifiek
in op vragen over het stemverschil van één tussen Alkmaar en Heerhugowaard, volgens
2 ex-bestuursleden. Ook ik krijg geen concreet antwoord, als ik daar vragen over stel.
De heer  voorzitter van De Dorpsraad Sint Pancras, heeft het over een
“amateuristische enquête” en “niet goed uitgevoerd”.
Dit laatste spreek hij ook niet tegen.
Hij benoemt echter deze enquête wel in uitingen bij de forum overleggen in Langedijk
en Heerhugowaard en is daarom misleidend. Ook Alkmaar wordt misleid.
Op zich een goede zaak om bewoners te vragen hoe zij over een eventuele fusie met een
buurgemeente denken.
Voorzitter in 2015 van de Dorpsraad was de heer 
Hij verwoordde de visie van de Dorpsraad goed naar buiten toe, naar mijn mening.
Er speelde in die tijd geen emotie over een mogelijke fusie: het was nog pril, maar er werd wel
aandacht aan geschonken.
Huis aan huis zijn maximaal 2500 formulieren verspreid.

Bijlage 2 2015
enquete formulier Do

Zie: Bijlage 2 2015 enquete formulier Dorpsraad.
De gemeente denkt aan fuseren, is de weergave.
Op dit formulier mis ik de keuze: “Ik wil geen fusie.”
Dat zou in 2015 zeker óók een optie zijn geweest.
Waarom dat niet is toegevoegd, is niet meer te achterhalen.
Wel is toegevoegd: “Anders ....... ” zodat een bewoner ook een vrije tekst kon invullen.
Ik vermoed, dat over de laatste keuze “ik wil geen fusie” niet is nagedacht.
Inwoners konden de formulieren inleveren bij de Dekamarkt tot 11 oktober 2015 of bij leden van het
bestuur.
De uitslag heb ik ontvangen van een raadslid van de gemeente Langedijk, die deze via het
secretariaat van De Dorpsraad had ontvangen.
Ik had namelijk meerdere raadsleden vragen gesteld over uitgevoerde enquêtes en uitingen in de
media.
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Bijlage 3 2015

Zie: Bijlage 3 2015 enquete uitslag Dorpsraad Sint Pancras

enquete uitslag Dorps

Er vallen mij een aantal dingen op.
Het precieze aantal respondenten wordt niet genoemd. (=ongeveer 500) Vreemd!
Hoe kan ik dan de percentages op juistheid beoordelen, terwijl die wel tot één cijfer achter de
komma worden weergegeven?
Als ik de percentages bij elkaar optel kom ik op 94,9%.
Waar is de overige 5,1% gebleven?
Zelfstandig blijven wordt weergegeven als “ongeveer 2,5%”. Waarom niet exact?
Zo worden de cijfers misleidend en niet betrouwbaar.
Is de tekst ook daadwerkelijk door inwoners op het formulier gezet of komt dit door kritiek van
derden en is die tekst zelf ingevuld door De Dorpsraad?
Ik heb geen inzage gehad in de formulieren, dus kan hier nu geen antwoord op geven.
Ik heb persoonlijk contact gehad met mevrouwtoenmalig secretaris van de
Dorpsraad en mevrouw oenmalig bestuurslid van de Dorpsraad.
Zij verklaren beide, dat er beslist geen 500 formulieren ingeleverd zijn.
Nog niet de helft en dat is waarschijnlijk nog te veel, zeggen beiden.
Hun conclusie is echter niet met hard bewijs te staven, op dit moment, echter er wordt niet
geantwoord op kritische vragen aan de voorzitter.
Dit maakt de stelling van de dames wel aannemelijk.
Mevrouw
één stem was.

Zie: Bijlage 4 Mail

verklaart stellig, dat het verschil tussen Alkmaar en Langedijk slechts

inzake enquetes

Bijlage 4 Mail
inzake enquetes.pdf

Bijlage 20 whatsapp

Zie: Bijlage 20 whatsapp verkeer
Vanuit het algemene maatschappelijke belang dat de waarheid aan het licht komt, en het belang dat
partijen erbij hebben om hun stellingen aannemelijk te kunnen maken, heb ik gemeend de naam van
betrokken personen niet af te schermen.
Over “één stem” wordt inhoudelijk niet gereageerd.
Verschil is nu zomaar 10% schrijft de voorzitter in het app-verkeer.
Ik heb het bestuur van De Dorpsraad om opheldering gevraagd.
Bijlage 26 vragen

Zie: Bijlage 26 vragen over enquete 2015 aan VDSP

over enquete 2015 aa

De voorzitter stelt dat de cijfers juist zijn.
Wie er verantwoordelijk was voor het tellen, wordt niet op ingegaan.
Ook op mijn vraag van “één stem” wordt niet op ingegaan.
Volgens de notulen van de Dorpsraad was “uitsluitend” 
verantwoordelijk voor de
enquête en tellen van de stemmen en geen enkel ander bestuurslid.

Bijlage 21 150916

Bijlage 39 Notulen

notulen bestuursverg

dorpsraad 20151014.

Zie: Bijlage 21 Notulen dorpsraad
Bijlage 39 notulen dorpsraad:
Vanuit het algemene maatschappelijke belang dat de waarheid aan het licht komt, en het belang dat
partijen erbij hebben om hun stellingen aannemelijk te kunnen maken, heb ik gemeend de notulen te
publiceren.
Dat blijkt ook uit de actielijst van een bestuursvergadering.

Bijlage 41 Aktielijst
dorpsraad 20151014.

Zie: Bijlage 41 Aktielijst dorpsraad 20151014
Vanuit het algemene maatschappelijke belang dat de waarheid aan het licht komt, en het belang dat
partijen erbij hebben om hun stellingen aannemelijk te kunnen maken, heb ik gemeend de actielijst te
publiceren.
Indien je niets te verbergen hebt, geef je gewoon antwoord en dat laat de heer na. Dit
komt niet betrouwbaar over, zowel als Dorpsraad als voorzitter.
Ik heb contact gehad met de toenmalige voorzitter, de heer 
Hij was ook niet bij de telling aanwezig en is als voorzitter uitgegaan wat de verantwoordelijke heeft
gerapporteerd.
Ook
waren volgens zeggen niet bij de telling aanwezig.
De heer

geeft in de media een mening over deze enquête.

Bijlage 5 Reactie
Dorpsraad enquete 2

Zie Bijlage 5 Reactie Dorpsraad enquete 2015 voorzitter
In het geel gearceerde geeft hij een gematigd antwoord op de enquête.
Gewoon puur zakelijk, geen emotie.
Hij geeft ook in ons gesprek aan met de pers te hebben gepraat, maar weet niet meer met wie.
De heerheeft het over een “amateuristische enquête” en “niet goed uitgevoerd”.
Dit laatste spreekt de heerook niet tegen.

Bijlage 6 Tekst

Zie: Bijlage 6 Tekst inspreken Dorpsraad Sint Pancras

inspreken Dorpsraad

De heer E. Kroese, eerst bestuurslid, wordt (tijdelijk) voorzitter en woordvoerder van de Dorpsraad
Sint Pancras, nadat de opvolger in 2017 van de heer Weijling, mevrouw Hage, al weer snel haar
functie neerlegt.
Volgens meerdere ex-bestuursleden en/of werkgroepleden (alle namen laat ik wegens privacy
achterwege) waren de interne dorpsraadvergaderingen soms zware kost en niet leuk als vrijwilliger.
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Een aantal bestuursleden gaven luid, soms schreeuwend, hun meningen weer met als reden
zijn/haar gelijk te halen en door te drukken.
Het ging er soms veel te heftig aan toe.
De gedragingen van diverse bestuursleden waren intimiderend, volgens de geïnterviewden.
Op de gedragingen van een aantal bestuursleden in bestuursvergaderingen werd niet altijd
opgetreden door de, door mij, geïnterviewde personen, is mijn mening.
Ik kom ook tot de conclusie dat de uitslag van de enquête in 2015, waar twijfels over zijn bij een
aantal bestuursleden, onvoldoende gecontroleerd en op inhoud bediscussieerd zijn in een
bestuursvergadering in 2015.
De getallen zijn “voor lief” aangenomen en gepubliceerd.
Ook de opmerkingen, die de heer vermeldt, lijken deels zelf te zijn verzonnen.
Ik maak dat op in de tekst:
“De Alkmaarstemmers geven veelal aan dat geografisch gezien Alkmaar de enige goede keus is.”
“De Pancrassers die Schagen hebben aangekruist geven aan veelal aan dat het landelijke karakter
belangrijk is evenals het toeristische aspect”.
Hoezo veelal? Het is suggestief!
Ik kan het echter niet met bewijs staven.
De niet met name genoemde personen zijn alle niet meer werkzaam voor de Dorpsraad.
Volgens de geïnterviewden waren er interne “bestuurlijke” strubbelingen vanaf 2014.
Een aantal waren het “geschreeuw en gelijk halen “in de vergaderingen meer dan zat.
Zie verder hoofdstuk 2.
Bij de forumvergaderingen en het spreekrecht van de voorzitter van De Dorpsraad Sint Pancras
wordt verwezen naar deze enquête.
De gemeenteraden van Langedijk, Heerhugowaard, maar ook Alkmaar zijn, naar nu blijkt, met dit
onderzoek misleid.
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2: De Vereniging Dorpsraad Sint Pancras
Het is zonder meer goed dat er een Dorpsraad binnen een dorp aanwezig is, in dit geval
in de structuur van een vereniging, ingeschreven bij De Kamer van Koophandel in
Alkmaar.
Het doel een klankbord te zijn voor de gemeente zoals in de statuten vermeld.
Echter in eerste instantie vertegenwoordigt de Dorpsraad de “leden”, dus niet
“alle inwoners” van Sint Pancras en kan dus niet spreken namens alle inwoners.
Je bent vrij om al of niet lid te worden voor 8 euro per gezin. (2019)
Het aantal aanwezige leden op de ledenvergadering is zeer beperkt.
De vergadering in mei 2019 trok slechts 10 leden van de 350, net geen 3%.
Blijkbaar boeit het de leden niet wat voor werk De Dorpsraad doet en dat geldt ook voor
de inwoners van Sint Pancras.
Daarnaast is het vreemd dat een belangstellende geen gebruik kan maken van
spreekrecht tijdens de algemene ledenvergadering.
De mening van “niet” leden wordt niet gehoord.
Vereniging Dorpsraad Sint Pancras laat de democratie in deze liggen.
De bestuurlijke capaciteit is onvoldoende om een goede gesprekspartner te zijn voor de
Gemeente Langedijk.
Al langere tijd is de vacature Voorzitter en Secretaris vacant van de Dorpsraad Sint Pancras.
is tijdelijk voorzitter.

Zie: Bijlage 7 Team Dorpsraad 2019

Bijlage 7 Team
Dorpsraad.pdf

Ik kan niet beoordelen waarom die functies niet al zijn vervuld.
25 november 2019 is een ledenvergadering gepland, waarbij toetreding van bestuursleden een
agendapunt is.
Volgens de Dorpsraad komen er geen nieuwe bestuursleden , maar wordt er intern geschoven om
vacante vacatures weer in te vullen.
Zegt dat iets over de huidige bestuursleden van De Dorpsraad? (zie hoofdstuk 1)
Mijns inziens leeft de Dorpsraad niet onder de Sint Pancrasser bevolking.
Tot aan de opgestarte petitie en nieuwsberichten uit het NHD.
De Dorpsraad heeft een goed lijntje met journalist, de heer van het NHD.
Alles wat gezegd wordt door De Dorpsraad, wordt zonder tegenonderzoek geplaatst.

Bijlage 29 Mail
1HD.pdf

Zie: Bijlage 29 Mail NHD
Op de vraag over controle van aangeleverde tekst wordt niet ingaan.
Ik heb het NHD gevraagd teksten uit mijn spreekrecht van 1 oktober 2019, die een ander geluid liet
horen, te plaatsen.
De redactie van het NHD was hiertoe niet bereid.

De interesse van de leden voor de Dorpsraad is ook niet groot gezien de aantallen die de
ledenvergadering bezoeken.
Dit blijkt uit de jaarverslagen.
Hoe serieus wordt De Dorpsraad Sint Pancras door haar leden en inwoners beschouwd?
Het lijkt meer op een “one man” of “two man” show van het nog aanwezige bestuur.
Ik heb de notulen van de ALV van De Dorpsraad Sint Pancras, die openbaar zijn, toegevoegd.
Het aantal aanwezige leden staat erbij.
Zie:

Bijlage 40 Notulen

Bijlage 40 Notulen ALV 2015 Dorpsraad

9 leden

ALV 2015 Dorpsraad.

Bijlage 33

Bijlage 33 2016-05-09-Notuelen-Algemene-LedenvergaderingDRSP
Bijlage 8 Notulen-ALV-07-05-2017 DRSP

2016-05-09-Notuelen

9 leden
12 leden inclusief bestuur

Bijlage 8
Notulen-ALV-07-05-2

Bijlage 9

Bijlage 9 Notulen-ALV-07-05-2018 DRSP

4 leden

Notulen-ALV-07-05-2

Bijlage 10

Bijlage 10 Notulen-concept-ALV-13-05-2019 DRSP

10 leden

Notulen-concept-ALV

Bij het forumoverleg in de gemeente Heerhugowaard deelt de heer  namens De
Dorpsraad, mee, dat de meerderheid van de Sint Pancrasser bevolking liever bij Alkmaar willen
aansluiten. Ook op het forumoverleg van 1 oktober 2019 in Langedijk spreekt hij namens De
Dorpsraad.
oekk van
oe
va 2015.
Ook hier wordt de meerderheid benoemd uit het onderzoek
Bijlage 6 Tekst
inspreken Dorpsraad

Zie: Bijlage 6 Tekst inspreken Dorpsraad Sint Pancras
De, inmiddels op emotie spelende, voorzitter, spreekt van een meerderheid van Sint Pancrassers,
die zich willen aansluiten bij Alkmaar.
De emotie wordt zelfs met dikke letters benadrukt in zijn document.
Psychologisch klinkt “meerderheid” goed.
De uitkomst “meerderheid” wordt door de heer amens De Dorpsraad, naar eigen inzichten
weergegeven. Zie ook hoofdstuk 1.
De uitspraak van de heer Remkes als Commissaris van de Koning wordt met beide handen
aangegrepen.
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Wist Remkes destijds hoe de ligging dan daadwerkelijk was tussen Alkmaar en Sint Pancras als het
hem op de man af gevraagd wordt?
Is het antwoord hetzelfde indien hij de conclusie uit hoofdstuk 1 leest?
Uit het spreekrecht van de Dorpsraad lees ik meer de mening van De Dorpsraad en specifiek diens
voorzitter, niet algemeen die van de inwoners van Sint Pancras of leden van De Dorpsraad.
De Dorpsraad vindt dat het vertrouwen in gemeente Langedijk weg is, niet de bevolking.
Het aantal leden van De Dorpsraad Sint Pancras bedraagt circa 350 in 2019.
Op ruim 6000 inwoners nog geen 6%.
Want feitelijk vertegenwoordigt de Dorpsraad haar leden en is slechts klankbord tussen de
bevolking en gemeente, maar kan niet namens alle inwoners spreken.
Uit het laatste huis aan huis pamflet kun je aangeven lid te worden van de Dorpsraad.

Bijlage 30 Folder
Dorpsraad SP oproep

Zie Bijlage 30 Folder Dorpsraad SP oproep reageren zienswijze
blad 2
Ben je een gezin, dan zijn de huisgenoten ook automatisch lid.
Dus ook een kind van bij wijze van spreken één jaar of net geboren heeft stem- en spreekrecht.
Hoe dat rijmt met artikel 5, sub 3, van de statuten, begrijp ik niet, want ieder lid wordt met naam
geregistreerd; er is geen leeftijdsbepaling.
Uit de statuten kan ik dit niet anders interpreteren conform artikelen 4 en 5.

Bijlage 37 Statuten

Zie: Bijlage 37 Statuten Dorpsraad Sint Pancras

Dorpsraad Sint Pancr

Wethouder Jasper Nieuwenhuizen reageerde scherp op de tweede informatie bijeenkomst van 10
april in De Geist voor de bewoners van Sint Pancras.
Ik was daarbij ook aanwezig.
Dat ging over het verkeersplan in Sint Pancras.
De heerwerd als voorzitter aardig “op zijn nummer” gezet voor een niet uit te voeren plan.
De wethouder ging hiermee “(iets) over de scheef” om zijn mening te roepen in een volle zaal, vind
ik. Ik distantieer mij daarvan.
Maar de heer Nieuwenhuizen had wel een punt.
“Eigenbelang” vanwerd door een aantal personen, die naast mij zaten maar die ik niet
kende, gefluisterd.
Ik laat het voor wat het is, want bewijs het maar.
Vanuit het algemene maatschappelijke belang dat de waarheid aan het licht komt, en het belang dat
partijen erbij hebben om hun stellingen aannemelijk te kunnen maken, heb ik gemeend dit in het rapport
op te nemen.
Maar ook een bewoner, die vroeg waarom hij geen antwoord kreeg op zijn mail aan De Dorpsraad.
Er was geen tijd voor, was het antwoord.
Aanwezige vertegenwoordigers van de gemeente , die ik gesproken heb op 10 april, nemen de
Dorpsraad serieus, maar dan moet de Dorpsraad wel moet goede voorstellen en argumentaties
komen.
Die worden node gemist; het is alleen maar geklaag over gemeentelijke besluiten en niet gehoord
worden door de gemeente Langedijk.
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Dat blijkt onder andere uit de reactienota op het herindelingsontwerp, die eind november 2019
gepubliceerd is op de website van de Dorprsraad Sint Pancras.
Ik heb gemeend deze niet in dit onderzoek op te nemen.
Ik lees in dit document o.a.:
*Behoud sociale voorzieningen in Sint Pancras. Prima, niets mis mee.
Maar ook opmerkingen die kant noch wal raken:
*Het beter bereikbaar zijn van voorzieningen in Alkmaar dan Heerhugowaard.
Station en scholen zijn in beide gemeenten prima bereikbaar.
*Kritiek op het Park van Luna; Het heeft geen relatie met natuur en open landschap, maar wel prima
te gebruiken voor recreatie.
Ik laat dit document verder voor wat het is, maar het getuigt geen grote bestuurlijke visie en kracht.
.
Over “niet gehoord worden”:
Mevr.en mevr.ex. bestuursleden, geven aan, dat jaarlijks een
overleg met het college van Langedijk en Dorpsraad Sint Pancras plaats vond.
Beide dames hebben meerdere gesprekken bijgewoond met een wethouder of vertegenwoordiger
van de gemeente.
Ook het Dorpsplatform heeft meerdere vergaderingen met gemeente Langedijk gevoerd.
Hierin zijn ook leden van de Dorpsraad vertegenwoordigd.
De Dorpsraad werd wel degelijk gehoord door een wethouder en/of ambtenaren van de gemeente
Langedijk.
Maar ......... als je je zin niet krijgt, wordt door De Dorpsraad geroepen dat zij niet gehoord worden.

Bijlage 21 150916
notulen bestuursverg

Zie: Bijlage 21 150916 notulen bestuursvergadering VDSP
Vanuit het algemene maatschappelijke belang dat de waarheid aan het licht komt, en het belang dat
partijen erbij hebben om hun stellingen aannemelijk te kunnen maken, heb ik gemeend de notulen te
publiceren.
Zie sub.14 van de notulen: contact met wethouder Nieuwenhuizen en komt met vragen.
De Dorpsraad wordt dus blijkbaar wel geraadpleegd.
Het viel volgens niet altijd mee om een afspraak te plannen met één van de
wethouders.
Daar moest echt wel moeite voor gedaan worden vanwege volle agenda’s.
Het aantal onderwerpen om te bespreken nam de laatste jaren af.
In een bestuursvergadering van De Dorpsraad is zelfs geopperd de vereniging Dorpsraad Sint
Pancras op te heffen, volgens beide dames.
In hoofdstuk 1 gaf ik al de bestuurlijke problemen weer.
Ik heb een gesprek gehad met een ambtenaar van de gemeente Langedijk (=de persoon wenst zijn
naam in het onderzoek niet gemeld te hebben), die diverse vergaderingen heeft bijgewoond met
het Dorpsplatform Sint Pancras.
In het Dorpsplatform waren ook leden van de Dorpsraad Sint Pancras vertegenwoordigd.
De leden van de Dorpsraad hadden vaak het hoogste woord.
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Een aantal aspecten vielen mij op:
1: Indien de gemeente niet wilde meegaan in voorstellen, kwam de roep “niet gehoord worden”
regelmatig naar voren.
2: Leden van het Platform leken intern niet te communiceren. Actiepunten, afspraken en
mededelingen, die in een vorige vergadering waren besproken, waren niet bekend bij een
vertegenwoordiger van het platform bij een volgende vergadering, terwijl die in de vorige
vergadering wel degelijk zijn besproken.
3: Indien de gemeente Langedijk niet meeging in een verzoek, werd op een andere wijze toch weer
geprobeerd het voorstel in te brengen.
Vooral indien iemand anders de gemeente vertegenwoordigde, dacht het Platform weer een kans te
maken.
Recent stond in de media, dat het Dorpsplatform Sint Pancras, waarin dus ook vertegenwoordigers
van de Dorpsraad zitting hebben, mogelijk gaat stoppen, omdat er met de gemeente Langedijk niet
valt te communiceren en overleggen.
Ik heb geen meningsvorming in deze, maar de invloed van De Dorpsraad is te groot voor het
Platform en dat werkt niet goed samen met het Platform.
Het gespreks- en bestuursniveau tussen de Dorpsraad Sint Pancras en College van B&W en
raadsleden van Gemeente Langedijk is veel te groot geworden.
Uit mailverkeer, die ik met het bestuur van De Dorpsraad heb gehad, wordt snel gereageerd.
Op zich prima, maar soms is overleg met het bestuur noodzakelijk en dat laat de voorzitter, de heer 
na.
De Dorpsraad is de heer en de heer is De Dorpsraad, lijkt het.
Het is prima dat er een Dorpsraad en medezeggenschap is, maar of het bestuur van zo’n vereniging
capabel is, heb ik grote vraagtekens.
Het is bij wijze van spreken toch “liefdewerk en oud papier”.
Besturen van een gemeente is een vak, rekening houdend met diverse belangen en dient het
eigenbelang ondergeschikt te zijn.
Dat geldt ook voor het besturen van een Dorpsraad.
Hoeveel waarde moet je op dit moment aan de vereniging Dorpsraad Sint Pancras geven?
Het gaat op dit moment alleen maar over aansluiten bij Alkmaar.
Er is geen oog meer voor andere zaken over / in Sint Pancras.
Zo’n 5 jaar geleden was de verhouding voor en tegen fusie met Heerhugowaard ongeveer 50:50 in
het bestuur.
Deze verhouding is nu omgeslagen naar een meerderheid voor Alkmaar.
Op 25 november 2019 wordt een ledenvergadering van de Dorpsraad georganiseerd.
Leden hebben spreek- en stemrecht, belangstellenden niet.
De tweede logisch, de eerste niet.

Bijlage 30 Folder
Dorpsraad SP oproep

Zie: Bijlage 30 Folder Dorpsraad SP oproep reageren zienswijze
Apart, vooral omdat de Dorpsraad wel spreekrecht bij gemeente Langedijk en Heerhugowaard
aanvraagt, pretendeert dat democratie geen recht wordt gedaan, maar spreekrecht door “niet
leden” op de Algemene Leden Vergadering zelf niet toelaat.
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3: 2016 een enquete door de “burgerrekenkamer” een initiatief
van een bewoner van Langedijk.
Deze enquête is niet representatief.
Het traceren van mensen die de enquête hebben ingevuld uit Sint Pancras via een IP-adres is
niet nauwkeurig en niet betrouwbaar.
De Burgerrekenkamer is een initiatief van de heer  inwoner van de gemeente Langedijk.
Kijk ik op zijn website: www. https://deburgerrekenkamerlangedijk.nl/, dan is deze heer een
behoorlijke criticaster op alles wat met bestuur te maken heeft bij de gemeente Langedijk.
Ik distantieer mij van de artikelen op zijn website en ga hierover ook niet in discussie.
Wederhoor en -spraak is niet altijd mogelijk te geven door degene, die onder vuur wordt genomen.
Hoe serieus moet je de website en de heer  nemen?
Geen idee en ga ik mij ook niet in verdiepen.
De Burgerrekenkamer heeft middels een advertentie in het Langedijker Nieuwsblad inwoners van
de gemeente Langedijk opgeroepen een online enquête in te vullen.

Bijlage 11 Burger

Zie: Bijlage 11 Burger rekenkamer advertentie Langedijker Nieuwsblad 20161026. rekenkamer advertent

Bijlage 12 Burger

Zie: Bijlage 12 Burger rekenkamer Wat denken Sint Pancras, Koedijk en Oudkarspel

rekenkamer Wat denk

79,9% van de bewoners van Sint Pancras en Koedijk wenst aansluiting bij Alkmaar.
Aantal deelnemers die gestemd hebben: 189.
Over de uitslag had ik vragen en heb daarvoor de heer van de Burgerrekenkamer
benaderd.

Bijlage 13 De
Burgerrekenkamer La

Zie: Bijlage 13 De Burgerrekenkamer Langedijk reactie op vragen
Controle van de stemmers uit Sint Pancras ging middels een IP-adres check.
Dat is mogelijk, maar de woonplaats is altijd een benadering.
Opsporingsinstanties kunnen aan de hand van een IP-adres een naam achterhalen en als het meezit,
via de provider, ook adresgegevens.
Dat kan het ingeschakelde bedrijf door de heer iet.
Ik heb mijn IP-adres laten checken via de website: www.whois.com.
Daar kreeg ik geen resultaat op woonplaats / eigenaar.
Mijn IP-adres loopt niet via een VPN server of ander “niet telecom” bedrijf.
Een IT-collega van mij in Utrecht heeft ook gecheckt.
Hij wist niet dat ik uit Sint Pancras kwam.
Hij gaf aan, dat ik uit de “omgeving Alkmaar” kom, terwijl ik toch echt in Sint Pancras woon.
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4: 2017 Petitie

HvL/D66

Deze petitie had niets te maken met een keuze van de bevolking voor Alkmaar of
Heerhugowaard.
85% van de inwoners die naar Alkmaar willen, slaat nergens op volgens 
HvL/D66.

van

Mevrouw
van politieke partij Kleurrijk Langedijk roept, dat 85% van de inwoners
van Sint Pancras, middels een petitie naar Alkmaar wil. Bron NHD.
De petitie is uitgevoerd eind 2017 door o.a
nu fractie voorzitter van HvL/D66.

(blad 2) opmerkingen 4-7-201

Zie: Bijlage 14 Enquete opmerkingen 4-7-2019 (85%
Ik heb opheldering gevraag bij mevrouw 

p 85% mail

Zie: Bijlage 15 Reactie per mail

Haar reactie was, dat de journalist de context uit zijn verband heeft gehaald.
Echter die 85% wordt niet ontkend.
Zij verwijst naarie destijds organisator was van deze petitie.

Zie: Bijlage 17 HvL petitie december 2017
Ik heb derhalve

Bijlage 17 HvL petitie
december 2017.pdf

om een reactie gevraagd.

Bijlage 16 Reactie

Zie: Bijlage 16 Reactie

over petitie 2017

over p

Die 85% heeft niets te maken met de keuze dat inwoners uit Sint Pancras bij Alkmaar willen horen.
Het was een onderzoek om het ambtelijk fusiebesluit over de gemeenteraadsverkiezingen heen te
tillen.
85% slaat compleet nergens op , is zijn reactie.
Alleen, het staat wel in de pers en gaat zijn eigen leven leiden.
Voor alle bijlagen uit hoofdstuk 4 geldt:
Vanuit het algemene maatschappelijke belang dat de waarheid aan het licht komt, en het belang dat
partijen erbij hebben om hun stellingen aannemelijk te kunnen maken, heb ik gemeend de naam van
betrokken personen niet af te schermen.
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5: Online petitie door
voorzitter van de vereniging
Dorpsraad Sint Pancras. Maart 2019
Deze petitie is niet representatief en keur ik ten stelligste af.
Vraag mij ook af of de voorzitter en/of leden van de Dorpsraad wel integer en betrouwbaar
is/zijn op basis van mijn onderzoek.
In maart 2019 is een online petitie gestart door de heer 
daarvoor een oproep gedaan om deze vooral te tekenen.
Mijn vrouw kreeg een mail van de heer

Zie: Bijlage 4 Mail

inzake enquetes (blad 2)

van de Dorpsraad. Via Facebook is

Bijlage 4 Mail
inzake enquetes.pdf

Hier laat de voorzitter van De Dorpsraad zich toch echt gaan.
De heer heeft de mail doorgestuurd naar zijn e-mail contacten met het verzoek de petitie te
tekenen, maar ook de vraag de mail door te sturen naar onze eigen contacten.
Iedereen, waar ook ter wereld, kan deze petitie tekenen.
Ik kan de mail naar mijn familie in Canada of USA sturen en ook zij kunnen dus stemmen.
Er wordt een duidelijke voorkeur voor Alkmaar gebracht in de mail, terwijl de Dorpsraad pretendeert
er neutraal in te staan.

Bijlage 18 Website

Zie: Bijlage 18 Website Dorpsraad Sint Pancras (blad 2)

Dorpsraad Sint Pancr

Zie bijlage: 20 Whatsapp bericht

verkeer

naar

Als klap op de vuurpijl de tekst in bijlage 4 blad 2: Sint Pancras moet fuseren met Alkmaar en
niet met Heerhugowaard.
Is dit op persoonlijke titel of namens de De Dorpsraad?
Volgens de pers De Dorpsraad.
Blijkbaar krijgt de voorzitter van de overige bestuursleden weinig tot geen tegengas.
Aantal respondenten 853.
Het bericht uit het NHD is zonder onderzoek door de journalist gepubliceerd.
Zie: Bijlage 19 NHD bericht Facebook petitie

Bijlage 19 NHD

Hieruit blijkt dat De Dorpsraad verre van neutraal en betrouwbaar is.

bericht Facebook peti

Voor alle bijlagen uit hoofdstuk 4 geldt:
Vanuit het algemene maatschappelijke belang dat de waarheid aan het licht komt, en het belang dat
partijen erbij hebben om hun stellingen aannemelijk te kunnen maken, heb ik gemeend de naam van
betrokken personen niet af te schermen. Mevrouwis akkoord met publicatie.
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6: 10 april: fusie bijeenkomst.
Het handopsteken tijdens deze bijeenkomst kan ik niet als representatief beschouwen.
De percentages van 90% van de aanwezigen, die voor Alkmaar kiezen, is een globale schatting.
De bijeenkomst gaf wel signaal af aan de gemeente beter te luisteren naar de bevolking.
Ik bezoek deze tweede bijeenkomst, georganiseerd door de gemeente Langedijk in Dorpshuis De
Geist.
De eerste bijeenkomst in “De Regenboog” werd maar matig bezocht.
Prima dat de gemeente er nog een bijeenkomst aan vast plakt.
Het verzoek daarvoor is serieus opgepakt.
De folders over de nieuwe fusiegemeente liggen al op de tafels.
De zaal is vol, vooral 60+ inwoners zijn massaal aanwezig.
Burgermeester Klompier stelt, dat het definitieve fusiebesluit nog moet komen.
Dat is geen goede match met de folder, die toch iets anders suggereert.
De inwoners / bezoekers komen maar voor één ding.
Sint Pancras moet bij Alkmaar worden gevoegd en niet aansluiten bij de nieuwe fusie gemeente.
Er is erg veel emotie en stemmingmakerij in de zaal, dat is wel duidelijk.
Sint Pancras wordt het “trappelend” genoemd, terwijl die term al vele jaren van toepassing is op
Oudkarspel.
Nu blijkt dat de kreet “trappelend” komt uit een interview met PvdA lid van Alkmaar uit het NHD
van april 2019.
ooit behoorlijk olie op het vuur.
Of genoemde informatie juist is, wordt, zo naar het blijkt, geen check gedaan.
Van de website van de PvdA Alkmaar:
“St. Pancras is de laatste 30 jaar een verstedelijkte plattelandsgemeente geworden waar de historische
tuinderscontext al lang is verdwenen. Met dorpse trekken en saamhorigheid, dat gelukkig nog wel.”
noemt “verstedelijking” en laat dat nu juist zijn wat een inwoner van Sint Pancras
niet wil.
Dat blijkt ook wel uit het onderzoek van I&O Research, uitgevoerd door de gemeente.
Moet Sint Pancras dus meer verstedelijken?
Die vraag mag je best stellen aan
Ik sprak de heerop 20 november 2019 bij het spreekuur van wethouder A. Jongenelen. De
heer Jongenelen houdt maandelijks spreekuur, afgesproken in het kernenbeleid.
Op mijn vraag of Alkmaar graag de groenstroken wenst tussen Langedijk en Alkmaar voor
bouwgrond, hield hij wijselijk zijn mond.
Hij wilde ook geen antwoord geven op mijn vragen, die ik gesteld heb, in het kader van Spreekrecht,
op 19 november 2019 bij de gemeenteraad in Alkmaar.
Zie verder ook hoofdstuk 9 van dit onderzoek.
De opmerking over verstedelijking door wordt door vele inwoners van Sint Pancras
blijkbaar niet op waarde geschat.
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Gemeente Langedijk vraagt wat de inwoner van Sint Pancras nu belangrijk vindt voor zijn dorp.
Daar willen velen niet op reageren.
Het woord “Alkmaar” is heilig. Wat een emotie!
Bij handopsteking blijkt naar schatting 90% voor een samenvoeging met Alkmaar te zijn. Nogmaals
wordt gevraagd door de gespreksleider wat nu belangrijk is voor ons dorp in de
toekomstige nieuwe fusie gemeente.
Ik heb daar mijn mening over gegeven.
Behoud zwembad, dorpse karakter en nieuwbouw vv Vrone als belangrijke speerpunten.
Daar wordt in de zaal toch positief op gereageerd.
Wat voor opmerkingen kwamen er meer:
-Slechte busverbinding
-Rijden op de stoep
-Parkeerproblemen Reigerlaan bij Vrone
-Brandweer niet snel ter plekke
-Slecht groenonderhoud
-De gemeente luistert niet naar ons
-We wisten niets van de fusie. (=ook taak Dorpsraad Sint Pancras om dat op te pakken, toch?)
-Ik doe al mijn boodschappen in Alkmaar.
-Geografisch logischer
Het sentiment is deze avond wel gezet door de aanwezigen.
Ik vond het een beschamende vertoning.
De Dorpsraad Sint Pancras krijgt kritiek.
Als reden wordt tijdgebrek aangegeven.
Op zich logisch als er vrijwel geen bestuur is.
Uit notulen van 2016 blijkt dat de fusie ook bij de Dorpsraad niet echt prioriteit heeft.
Er wordt gedacht aan een spreker voor de algemene ledenvergadering.
Die spreker moet blijkbaar nog komen.

BIjlage 22 Notulen
dorpsraad 20160106

Zie: Bijlage 22 Notulen dorpsraad 20160106 uitnodigen spreker
Vanuit het algemene maatschappelijke belang dat de waarheid aan het licht komt, en het belang dat
partijen erbij hebben om hun stellingen aannemelijk te kunnen maken, heb ik gemeend de notulen te
publiceren.
Ik vraag aan een aantal bezoekers na afloop wat nu het voordeel is om bij Alkmaar aan te sluiten.
Daar krijg ik geen antwoord op.
Ook de heervan De Dorpsraad wordt die vraag gesteld die avond en geeft ook geen
bevredigend antwoord.
Gaat Alkmaar onze wensen dan wel invullen?
Tot op heden heb ik daar geen antwoord op gekregen.
Ook niet na mijn spreekrecht bij de gemeente Alkmaar op 19 november 2019 tijdens de
commissievergadering Bestuur en Middelen.
Uiteraard speelt ook de vraag of de nieuwe fusiegemeente mijn genoemde wensen wel kan invullen.
De aandacht daarvoor wordt wel uitdrukkelijk uitgesproken op deze bijeenkomst.
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Daarnaast speelt de historie.
De bezoekers in De Geist waren destijds, lees 1990 maar ook al eerder, fel tegenstander om aan te
sluiten bij Alkmaar.
Waarom dat nu is omgedraaid, is mij volstrekt onduidelijk.
Sentiment? Omdat De Dorpsraad Sint Pancras roept dat gemeente Langedijk niet luistert?
Op RTV NH zag ik een interview met een inwoner van Sint Pancras tijdens de eerste info
bijeenkomst: geografische ligging werd als antwoord “gelaten” gegeven op de keuze voor Alkmaar.
Maar gevoelsmatig laten de bewoners het achterste van de tong niet zien.
Op welke wijze wordt de bevolking nu beïnvloed door andere inwoners, media, Dorpsraad etc.?
Laat iemand opstaan, die dat kan en wil onderzoeken!
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7: Korte toelichting Onderzoek I&O research, opdrachtgever
Gemeente Langedijk
De enquête is door een onafhankelijk bureau uitgevoerd en mag als betrouwbaar worden
beschouwd.
Als een inwoner nu aansluiting bij Alkmaar echt belangrijk vindt, had hij/zij die enquête zonder
meer ingevuld.
1350 reacties voor “fusie Heerhugowaard niet acceptabel” op 4673 verzonden brieven is te
weinig om een vuist te maken voor aansluiting bij Alkmaar.
Slechts 29%.
Dit onderzoek is geen burger initiatief en blijft verder buiten mijn onderzoek.
Het enige wat ik erover wil zeggen:
Hoe benader je deze enquête: statistisch of totaal zuiver.
Ruim 50% (53,3%) van de inwoners heeft deze enquête niet ingevuld, ook niet na oproepen in lokale
bladen en een herinneringsbrief.
Degene die niet reageren vinden het invullen blijkbaar niet (meer) belangrijk.
1350 inwoners vinden een fusie met Heerhugowaard niet acceptabel.
Op het aantal verzonden formulieren van 4673 is dat veel te weinig (29%) om aan te sluiten bij
Alkmaar.
Dan lijkt statistisch 62% op het aantal reacties veel, maar geen grote meerderheid.
Wanneer praat je over een grote meerderheid?
Daar zijn de meningen over verdeeld.
Ook bij mij.
Een grote meerderheid is naar mijn mening boven 50% respons minimaal 2/3 + 1 stem = 67%
(afgerond.)
Maar als het aantal respondenten onder de 50% blijft, is naar mijn mening minimaal ¾ van het
aantal stemmen een grote meerderheid.
Er is door de gemeente Langedijk echter geen interpretatiekader vastgesteld over deze enquête.
Vanaf welk percentage reacties van de 4673 inwoners moet je serieus gaan nadenken over mogelijke
afscheiding van Sint Pancras naar Alkmaar.
Dat kader had veel discussie achteraf kunnen voorkomen.
Er was wel voldoende ruimte gecreëerd om een mening te geven in de enquête.
Reacties van respondenten geven een goed beeld wat er leeft.
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8: Petitie, georganiseerd door de Dorpsraad Sint Pancras
De (voorlopige) uitslagen van deze petitie nodigen uit tot nader onderzoek.
Al eerder in de rapport benoemd bij onderzoeken: Is De Dorpsraad betrouwbaar?
De werkgroep, die de petitie organiseert namens de Dorpsraad, wekt de schijn van
partijdigheid voor Alkmaar en bij één van de heren is integriteit wel een discussiepunt.
Er worden bestuurlijke missers gemaakt door De Dorpsraad.
Het besluit tot het uitvoeren van een petitie is door de Vereniging Dorpsraad Sint
Pancras niet volgens de statuten uitgevoerd en daarom, naar mijn mening, van
rechtswege nietig.
Er is geen privacy reglement voor deze petitie.
De wet A.V.G. wordt naar mijn mening overtreden, waardoor een klacht is ingediend bij
de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.
Nu is het uitvoeren van een petitie onderzoek niet verboden, maar heeft in dit geval wel
geleid tot het overtreden van de wet en de openbare orde.
Er vindt onvoldoende onderzoek plaats naar de leeftijd van de persoon, die de petitie
heeft getekend middels een ID-check van een geldig ID-bewijs.
Er vindt onvoldoende onderzoek plaats of de bewoner die tekent, ook daadwerkelijk op
het betreffende adres woont.
De vraag wat nu echt belangrijk is voor (de inwoners van) Sint Pancras, wordt niet
beantwoord.
Negatieve stemming, emotie en beïnvloeding van publicaties, gevoed onder andere
door De Dorpsraad, heeft invloed op het tekenen van de petitie, terwijl de Dorpsraad
pretendeert er neutraal in te staan.
Er is toch wel enige kritiek op de petitielopers over de wijze een handtekening binnen te
halen.
Stemgedrag is veelal bepaald op emotie.
Medio 2019: De Vereniging Dorpsraad Sint Pancras heeft een werkgroep samengesteld om een
petitie onder de Sint Pancrasser bevolking te houden.
Uiteraard is dat een democratisch recht.
Prima, maar zo’n impactvol besluit moet je toch in eerste instantie aan alle leden van De Dorpsraad
voorleggen?
Dat is een democratisch proces!
Wie is er vóór en wie is er tegen?
In principe kun je deze speciale vergadering over een impactvol besluit, waarbij alle
stemgerechtigde leden aanwezig moeten zijn, direct afsluiten bij onvoldoende opkomst.
Daarna start de volgende vergadering waarbij het aantal aanwezige leden kunnen stemmen.
Natuurlijk kan de tweede vergadering ook later plaats vinden.
Op 8 mei 2019 is de agenda in het Langedijk Nieuwsblad gepubliceerd.

Bijlage 42 ALV

Zie: Bijlage 42 ALV Dorpsraad Sint Pancras 2019

Dorpsraad Sint Pancr
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Uit de advertentie maak ik niet op dat dit een (bijzondere) ledenvergadering is, waarbij stemming
moet plaats vinden over het onderwerp petitie..
Ook de tweede vergadering bij onvoldoende aanwezige leden is niet uitgeschreven.
Dat blijkt ook niet uit de gepubliceerde notulen.

Bijlage 10

Zie: Bijlage 10 Notulen-concept-ALV-13-05-2019 DRSP

Notulen-concept-ALV

Er waren slechts 10 leden aanwezig.
Er is niet gestemd over het opstarten van een petitie.
Waren de aanwezigen overigens alle lid?
Zie verderop in dit hoofdstuk over 
Een aantal zaken in de notulen van de ALV in mei 2019 vallen mij op:
1: De Facebook petitie wordt besproken.
Zie mijn mening in hoofdstuk 5.
Deze petitie is niet representatief en keur ik ten stelligste af.
De aanwezige leden geven op deze petitie geen commentaar.
2: De heergeeft aan dat de Dorpsraad moet onderzoeken welke voorzieningen belangrijk zijn
voor het dorp.
Een goede opmerking, maar daarover is tot op heden niets over gepubliceerd in het Noord Hollands
Dagblad, website of het ledenblad van De Dorpsraad, die 2 keer per jaar op de deurmat valt.
Ook bij gemeente Alkmaar heb ik vragen gesteld.
Zie hoofdstuk 9 van dit onderzoek.
Worden de inwoners van Sint Pancras wel serieus genomen door Alkmaar?
Mijn antwoord voor nu: nee.
3: De heerblijkt ook op de vergadering te zijn.
Waarom?
Mag hij wel aanwezig zijn, antwoord ja, maar mag hij spreken?
Zie verder in het onderzoek naar antecedenten in dit hoofdstuk.
4: De wijze van communicatie geschiedt via het Noord Hollands Dagblad.
Ik heb al eerder gememoreerd dat journalistiek niets wordt onderzocht.
De gevoede informatie wordt, mogelijk tekstueel iets gecorrigeerd, geplaatst.
Ik heb het NHD gewezen hierop middels een ingezonden mail.
De tekst is geplaatst op 17-09-2019.
Bijlage 25 Artikel

Zie: Bijlage 25 Artikel petitie Sint Pancras NHD geplaatst 17092019 petitie Sint Pancras N
Enige kritiek op het NHD wordt blijkbaar niet geduld.
Het geel gearceerde wordt niet geplaatst.
Er is door De Dorpsraad grote kritiek op de enquête van de gemeente Langedijk door I&O Research.
De Dorpsraad had de wens om de naam Alkmaar als keuze toe te voegen.
De gemeente Langedijk ging niet mee in de wens.
Er was ruimte genoeg om je mening te geven bij “niet acceptabel”.
Ik kan meegaan in de keuze van de gemeente Langedijk
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Die ruimte was er wel degelijk.
De Dorpsraad roept dat er niet naar hen wordt geluisterd.
Er wordt wel geluisterd, maar de Dorpsraad kreeg in deze zijn zin niet.
De uitslag stemde blijkbaar niet (helemaal) tot tevredenheid bij de Dorpsraad.
Echter de cijfers worden wel breed uitgemeten in de pers en website door de vereniging.
Er wordt, tijdens de ALV vergadering, een werkgroep opgericht waarbij de heer en
het voortouw nemen.
De start van een petitie is geboren.
Ik ben een zoektocht op internet begonnen over deze twee heren, dwz een antecedenten onderzoek
op onder andere integriteit.
Vanuit het algemene maatschappelijke belang dat de waarheid aan het licht komt, en het belang dat
partijen erbij hebben om hun stellingen aannemelijk te kunnen maken, heb ik gemeend dit onderzoek uit
te voeren op beide heren.

Ik vind geen specifieke zaken op internet middels 5 pagina’s google onderzoek.
Wel valt de openbare Facebookpagina op van de heer
De Alkmaarse vlag hangt potsierlijk aan de woning.

Zie: Bijlage 23
Volgens de website van de Dorpsraad zou de heer

er neutraal in staan.

Bijlage 18 Website

Zie: Bijlage 18 Website Dorpsraad Sint Pancras Blad 2

Dorpsraad Sint Pancr

Alleen de vlag wekt wel de schijn tegen.
Hoe leg je uit, als je een petitie waar je alleen voor Alkmaar kan tekenen, moet verdedigen als
petitieloper met de Alkmaarse vlag aan de woning?
De heer telt zich neutraal op, volgens zijn zeggen.

Ik vind geen specifieke zaken op internet middels 5 pagina’s google onderzoek.
De heer
is in de beginjaren van de vereniging Dorpsraad Sint Pancras bestuurslid geweest.
Hij is na onenigheid met mevrouw
die de Dorpsraad mede heeft opgericht, opgestapt.  is
wel lid gebleven.
De archieven zijn lange tijd in bezit gebleven van de heer
Hij weigerde die terug te geven aan het bestuur.
Dit liep hoog op.
Uiteindelijk zijn de stukken geretourneerd.
De heer
is door de vereniging Dorpsraad Sint Pancras daarna geroyeerd als lid voor het
leven.
Dit is schriftelijk vastgelegd volgens mevrouw
en mevrouw
en
getekend door de heren 
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Bijlage 20 whatsapp

Zie Bijlage 20 whatsapp verkeer

verkeer

en

Royement voor het leven gebeurt niet zomaar; dan is er echt wel iets aan de hand.
Ik heb opheldering gevraagd bij het bestuur van de Dorpsraad:
Dorp
Do
Bijlage 44 Reactie
GVp
Zie: Bijlage 44 Reactie DRSP inzake 

De heerwenst niet mee te werken aan het algemeen belang.
In het kader van de AVG begrijpelijk.
Ik heb een mening over de deze mail, maar laat ik voor nu achterwege vanwege het volgende.
DRSP inzakH

De aanwezigheid van de heer
op de ledenvergadering van de Dorpsraad in mei 2019
verbaast mij.
Hij mocht blijkbaar spreken volgens de notulen, dus mijn conclusie hieruit, dat de heerweer lid is
van de Dorpsraad Sint Pancras.
De reactie vanaan
in het app verkeer is tekenend.
Iemand weer toelaten door de handen te schudden en zand erover, kan niet.
Een getekend document tussen Dorpsraad en
wordt op deze wijze herzien.
Dit moet besproken worden in het bestuur met een gezamenlijk bestuursbesluit volgens de

Bijlage 37 Statuten

statuten van De Dorpsraad. (artikel 5 lid 1 statuten) Dorpsraad Sint Pancr
Dat is niet gebeurd en bestuurlijk een grote misser.
chrijft columns in het Langedijker Nieuwsblad.

Een voorbeeld: zie Bijlage 24 + 24.1
Uiteraard heb je vrijheid van meningsuiting, maar dit gaat wel ver.
Ik heb wethouder Ad Jongenelen om reactie gevraagd tijdens het eerste overleg van het
kernenbeleid in Sint Pancras.
Hij liet er weinig over los en hij kan dat in zijn functie als wethouder ook niet doen aan mij.
Het zegt naar mijn mening wel iets over de integriteit van de heer 
Is het besluit om een petitie op te starten wel rechtsgeldig besloten door het bestuur van De
Dorpsraad Sint Pancras?
Naar mijn mening niet op basis van een advies, die ik heb ingewonnen bij Te Biesbeek Advocaten in
Zwolle.
Verenigingsrecht is één van de specialisaties van dit kantoor.
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Bijlage 37 Statuten
Dorpsraad Sint Pancr

Hierbij nogmaals de statuten als bijlage:
Het organiseren van een petitie door De Dorpsraad Sint Pancras is geen bestuurstaak zoals
omschreven in de statuten van De Dorpsraad onder artikel 10, sub 1 t/m 6.
In dat geval is artikel 13 sub 1 van toepassing. “Aan de Algemene Leden Vergadering komen in de
vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de Wet of de Statuten aan het bestuur zijn
opgedragen.”
Dat wil zeggen, de algemene ledenvergadering moet worden geraadpleegd over de op te starten
petitie in een (bijzondere) ledenvergadering.
Daarover behoren leden te stemmen conform artikel 15.
Uit de gepubliceerde notulen blijkt geen stemming te zijn geweest op slechts één uitgeschreven
vergadering. (Zie eerder in dit hoofdstuk) Zie artikel 13, sub 9.
Nu hieraan niet is voldaan, treedt artikel 15.7 in werking.
“Een genomen besluit is geldig als de uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering op de juiste
wijze is gebeurd.”
Nu van het laatste geen sprake is, is het besluit over het opzetten van de petitie door De
Dorpsraad Sint Pancras, volgens informatie die Te Biesbeek van mij heeft gekregen, van
rechtswege nietig.
Ten gevolge van deze conclusie is ook de uitslag van de petitie door de Dorpsraad Sint Pancras
van rechtswege nietig en kan niet in verdere besluitvorming worden meegenomen.
Petitielopers:
Er zijn ongeveer 30 petitielopers gevonden.
Staan die er ook allemaal neutraal in, zoals de Dorpsraad dat pretendeert?
Suggestieve vraag misschien, maar wel terecht gesteld.

Zie reactie

Yerkeer

Zie Bijlage 20 whatsapp verkeer

De organisatoren: voorzitter
eerste twee wat meer dan de laatste.

en

en

hebben toch echt de schijn tegen, de

Bijlage 19 NHD
bericht Facebook peti

Zie ook: Bijlage 19 NHD bericht Facebook petitie
De Dorpsraad staat er niet neutraal in.
Vanuit het algemene maatschappelijke belang dat de waarheid aan het licht komt, en het belang dat
partijen erbij hebben om hun stellingen aannemelijk te kunnen maken, heb ik gemeend deze stelling en
stelling over de petitielopers op te nemen.
Daarnaast moet ik uitgaan van de betrouwbaarheid van de petitie lopers.
Er worden geen personen geworven, die de voorkeur voor Heerhugowaard uitspreken, dat is wel
duidelijk, getuige de reactie in bijlage 19.
Echter, het is niet controleerbaar wat petitielopers (laten) noteren.
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Er wordt gevraagd of iemand 18 jaar of ouder is aan de deur.
De leeftijd wordt niet gecontroleerd door naar een geldig identiteitsbewijs te vragen.
Hoe kan ik dan controleren, dat iedereen die getekend heeft, ook echt 18 jaar of ouder is?
Er vindt geen controle plaats of de bewoner, die tekent, ook daadwerkelijk op het betreffende
adres woont. (=er werd gevraagd of er meer personen in huis waren, maar wonen die ook in Sint
Pancras en/of tekenen zij dan geen twee keer?)
Hoe kan ik dan controleren, dat iedereen die getekend heeft, inwoner is van Sint Pancras?
Ik heb diverse inwoners gevraagd over het tekenen van de petitie en ook de tendens in het dorp
gepeild.

Bijlage 36 Reacties

Zie: Bijlage 36 Reacties bewoners sint pancras over petitie 2019
Er is blijkbaar toch kritiek op de petitielopers.

bewoners sint pancra

Een eigen uitgebreid onderzoek starten onder inwoners is mij als privé persoon te kostbaar.
Indien een lezer een sponsor weet, die wil bijdragen in een aanvullend onderzoek, houd ik mij als
onderzoeker graag aanbevolen dit te coördineren.
Bij de petitie kan alleen gekozen worden voor Alkmaar.
In mijn betoog op de forumvergadering van 1 oktober 2019 vraag ik mij af waarom er geen keuze
wordt voorgelegd aan de inwoners van Sint Pancras.
Want dat is de grootste kritiek van de Dorpsraad op de gemeente Langedijk. (=Alkmaar moet er als
keuze bij)
Dus enquête. Keuze: Alkmaar – Heerhugowaard – Weet niet – Geen mening
De Dorpsraad gaat echter zijn eigen gang en is hun goed recht.
Het plan is deur tot deur te bezoeken, een uitgelezen kans om de mening van de inwoners nog een
keer te peilen en het resultaat uit het onderzoek van I&O Research te staven.
Een petitie is een instrument van burgers om volksvertegenwoordigers een signaal te geven dat hun
handelen noodzakelijk is.
Dat is voor mij helder.
Maar een enquête heeft net zoveel gewicht, mits je het onderzoek met goede argumenten
onderbouwt.
Zelfs méér dan een petitie, want daarin onderbouw je helemaal niets.
Dat laat de Dorpsraad liggen.
Alleen….. Krijg je bij een enquête dezelfde uitslag als een petitie voor keuze Alkmaar?
Uit de media blijkt de uitslag van de petitie voorlopig 54,7% vóór Alkmaar te zijn.
2560 inwoners hebben getekend.
Een nader onderzoek en interpretatie naar die cijfers kan ik op dit moment niet meer opnemen in
het rapport. Hoe interpreteer je bijvoorbeeld een emotie stem?
Een grote meerderheid?: Daar zijn de meningen over verdeeld, het verschil is mijns inziens te
beperkt, echter er zijn geen kaders vastgesteld en dus de petitie uitslag op meerdere wijzen te
interpreteren.
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Op de website van de Dorpsraad lees ik de opdracht die aan de petitielopers is gegeven.

Zie: Bijlage 27 Schending privacy DRSP
Ik schrik hier werkelijk van.
Waar is het privacy reglement?

Bijlage 27 Schending
privacy DRSP.pdf

Die is niet aanwezig, terwijl de petitielopers toch privacy gevoelige informatie moeten noteren.
Wat gebeurt er met die gegevens?
Ik mag toch hopen dat daar zorgvuldig mee wordt omgesprongen ook zonder privacy
reglement.
De statement op de website geldt niet voor de petitie.

Bijlage 46
Privacy-Statement-Do

Zie: Bijlage 46 Privacy-Statement-Dorpsraad-Sint-Pancras-28-03-2018
Indien je geen lid bent van De Dorpsraad, kun je ook niet op de hoogte zijn van dit reglement.
Aan de deur wordt niet gesproken over dit reglement.
Op RTV NH zie ik een film waarin de petitieloper open en bloot zijn tekenblad laat zien aan een
bewoner, terwijl die informatie invult en de handtekening.
Ook een hand op de schrijfmap is niet voldoende om namen te herkennen.
Dit heeft mij doen besluiten om de Autoriteit Persoonsgegevens een tip te geven.
Bij mij thuis doet mijn dochter de deur open op 1 november 2019.
Een man die voor de petitie loopt, staat voor de deur.
Onze straat was nog niet bezocht door een petitieloper.
Ook zij kan zien wie er getekend heeft bij de petitieloper. Alle informatie is zichtbaar.
Er wordt haar gevraagd hoe oud zij is.
Zij geeft haar leeftijd op , maar dat wordt niet gecontroleerd middels een ID-check: “paspoort of
rijbewijs of ID-kaart” door de petitieloper.
Ik was niet thuis en ben naderhand ook niet meer bezocht, terwijl de heeren ook het later
ontvangen pamflet aangeeft, indien bewoners niet thuis zijn, deze alsnog weer worden bezocht.
De petitieloper vraagt bij elk huis of er nog meer mensen thuis zijn, die willen tekenen.
Er wordt niet gevraagd of hij/zij daadwerkelijk op dit adres woont; niemand heeft mij bevestigd dat
dit wel zo is.
Die avond spreek ik mijn buurvrouw. (naam laat ik vanwege privacy achterwege)
Zij werd ook 1 november bezocht door dezelfde petitieloper als bij mijn dochter.
Zij ging kort in discussie over al of niet tekenen en kon mij zo aangeven wie er in mijn straat had
getekend, omdat de petitieloper de tekenmap onder haar neus schoof.
Mijn privacy is hier nu in het geding!
Zij kon mij informatie verstrekken over personen, die al of niet hadden getekend, dus ook over mij.
Ik heb opheldering gevraagd bij het bestuur van De Dorpsraad.
Hierop heb ik antwoord gekregen.
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Zie: Bijlage 28 Mail DRSP privacy - AVG

Bijlage 28 Mail DRSP
privacy - AVG.pdf

“Er hebben geen noemenswaardige misstanden rondom AVG voorgedaan”
Hieruit mag ik concluderen dat er dus wel misstanden rondom AVG zijn geweest!
Over het bewijs van TV beelden, geeft de voorzitter aan, dat die voor verantwoording van RTV NH
zijn !?
Dit heeft mij doen besluiten om alsnog aangifte te doen wegens schending van de AVG /
privacywet op mijn persoon.
De tip is op 20 november omgezet in een officiële klacht en de ontvangst is bevestigd.

Zie bijlage: Bevestiging klacht AP

Bijlage 35 Bevestiging
klacht AP.pdf

De heer
van de Dorpsraad geeft in zijn mail toe dat er misstanden zijn geweest.
Hoe klein die ook geweest mogen zijn, maakt niet uit.
En de TV-beelden spreken boekdelen.
Of de klacht door de Autoriteit Persoonsgegevens wordt toegewezen, zal ik in een
vervolgonderzoek weergeven.
Zo ja, wat doet dat met de uitslag van de petitie en besluitvorming over de fusie met of zonder
grenscorrectie voor Sint Pancras?
Gaat gemeente Alkmaar een petitie ondersteunen waarbij de Wet is overtreden?
Hoe komen de bewoners nu tot hun keuze om de petitie te tekenen?

Bijlage 36 Reacties

Zie: Bijlage 36 Reacties bewoners sint pancras over petitie 2019
De reacties zijn divers.

bewoners sint pancra

Ik heb artikelen uit het NHD opgezocht via google over de Dorpsraad, de meeste komen van
journalist de heer 
Elk artikel is negatief over de gemeente Langedijk en beïnvloedt het stemgedrag.
Is dat erg?
Wel indien je als Dorpsraad pretendeert er neutraal in te staan.

Bijlage 31 Media
berichten Dorpsraad.

Zie: Bijlage 31 Media berichten Dorpsraad
Wat nog opvalt op blad 3 is, dat er gesproken wordt over de emotie.
Niet waar Langedijk-Heerhugowaard of Alkmaar voor staat.
Dat doet blijkbaar niet ter zake.

Hieruit concludeer ik, dat de inwoners én tekenaars van de petitie, volgens De Dorpsraad, dit
hoofdzakelijk uit “emotie” doen, niet uit een “wil” om bij Alkmaar aan te sluiten.
Een vergelijk met Brexit is hier wel van toepassing naar mijn mening.
er ook alleen maar negatief over de
Op de forumvergadering van 1 oktober spreekt voorzitter
gemeente Langedijk en accentueert dat ook in het document.

Bijlage 6 Tekst

Zie: Bijlage 6 Tekst inspreken Dorpsraad Sint Pancras

inspreken Dorpsraad

Uiteraard, je mag zeggen en publiceren wat je wilt, maar wekt wel stemmingmakerij en emotie
in de hand en daardoor beïnvloeding op het stemgedrag.
Daar gaan inwoners zich uiteindelijk wel (deels) op baseren terwijl je niet weet of de uitspraken
van De Dorpsraad waar zijn.
Op 13 november stuur ik een schrijven naar het NHD.

BIjlage 38 Brief van

Zie: Bijlage 38 Brief van de dag NHD20-11-2019

de dag NHD W van D

Ik leg hier het “Truth effect” uit, veel gebruikt in onder andere de reclame wereld.
Zolang je maar negatief blijft tegen de gemeente Langedijk, ga je dat als bewoner uiteindelijk ook
geloven.
Tunnelvisie kun je het ook noemen.
In de context van een zoektocht naar de juiste interpretatie van een verzameling waarnemingen, is
het bezien van alle aanwijzingen vanuit één als juist aangenomen hypothese, waardoor andere
verklaringen over het hoofd worden gezien.
“Als de Dorpsraad het zegt zal het wel waar zijn, terwijl ik iets anders roep”, bijvoorbeeld.
Ik heb journalist van het NHD, de heer gevraagd om ook een keer aandacht te
schenken aan de andere kant van het verhaal, dwz de mensen die de petitie niet tekenen.
Ik heb hem mijn spreektekst gestuurd, die ik voorgelezen heb bij het commissie overleg bij de
gemeente Alkmaar, met een toelichting. (zie hoofdstuk 9)
Hij is niet bereid daar aandacht aan te schenken middels een publicatie in het NHD.
Ik krijg een pamflet van de Dorpsraad in de brievenbus.
Er wordt vooral gevraagd een zienswijze in te dienen ongeacht wat je voorkeur is.
Prima initiatief, niets mis mee.

Bijlage 30 Folder
Dorpsraad SP oproep

Zie: Bijlage 30 Folder Dorpsraad SP oproep reageren zienswijze
Maar wat lees ik op blad 2.
Een negatieve uiting naar gemeente Langedijk over betrouwbaarheid.
In mijn ingezonden brief in het NHD geef ik De Dorpsraad flink van repliek.
Het stuk wordt door vele Sint Pancrassers gelezen, maar ook door inwoners uit de andere dorpen.
De reacties zijn divers.
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De Dorpsraad staat er dus wederom helemaal niet zo neutraal in.
Uit interviews onder bewoners blijkt dat inwoners niet altijd helemaal met volle verstand hebben
getekend.
Dit zou eigenlijk een (extra) enquête rechtvaardigen.
De uitslag hiervan blijft vooralsnog ongewis, maar ik ben ervan overtuigd dat het percentage voor
Alkmaar veel lager uitkomt.
Het opstarten van een online petitie is ook een keuze.
Ik kom echter tot de conclusie, dat die te veel manipuleerbaar is en heb besloten dat vooralsnog niet
uit te voeren.
De online petitie van De Dorpsraad laat dat naar mijn mening ook zien, zoals ik dat al eerder aangaf
in dit rapport.
Hoe representatief de uitslag van de petitie is, is helaas op dit moment niet te controleren.
Er zijn vele twijfels.
Ook bij hoofdstuk 8 geldt waar nodig:
Vanuit het algemene maatschappelijke belang dat de waarheid aan het licht komt, en het belang dat
partijen erbij hebben om hun stellingen aannemelijk te kunnen maken, heb ik gemeend de bijlagen en
stellingen te publiceren.
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9: Spreekrecht commissie vergadering Bestuur en Middelen
Gemeente Alkmaar
Ik heb besloten gebruik te maken van mijn spreekrecht bij de Commissie Bestuur en Middelen bij de
gemeente Alkmaar op 19 november 2019.
Onderwerp op de agenda is het al of niet indienen van een zienswijze, zoals dat door de Gemeente
Langedijk en Heerhugowaard is gevraagd.
Ik heb vragen , die ik graag aan de raadsleden wil voorleggen.

Bijlage 32 Alkmaar

Zie: Bijlage 32 Alkmaar spreekrecht 19112019

spreekrecht 19112019

*VVD gaf als eerste reactie.
Die vond de vragen suggestief en wilde daarop geen antwoord geven.
*Ook werd gevraagd op wiens initiatief ik dit spreekrecht doe: dat doe ik zelf.
*PvdA stelt dat maar 11% van de inwoners van Sint Pancras naar Alkmaar wil.
Dit cijfer komt uit het onderzoek door I&O research.
(=11% van de respondenten vinden de fusie met Heerhugowaard acceptabel)
Daarnaast wordt de tevredenheid van de inwoners van Graft en De Rijp geroemd.
Want wat had Alkmaar al niet geregeld voor de inwoners van deze dorpen.
Wat heb ik aan zo’n antwoord?
Dat is geen antwoord op mijn vragen, maar goed de raadsleden mochten er ook over nadenken.
Ik had ook geen direct antwoord verwacht.
Blijkbaar is het ook teveel moeite voor de raadsleden van Alkmaar om het hele onderzoek van I&O
Research te lezen.
Die 11% voor Heerhugowaard is mooi meegenomen of 89% van inwoners voor Alkmaar, zoals D66
stelt.
Conclusie:
*Geen antwoord op mijn vragen.
*Dat nodigt nogmaals uit om spreekrecht aan te vragen op de raadsvergadering, 28 november 2019,
waar het onderwerp zienswijze weer op de agenda staat.
Ik wil antwoorden, op papier.
De resultaten zullen bij een vervolgonderzoek worden gepubliceerd.
Wat mij verder opviel in deze vergadering.
Burgermeester P. Bruinooge wil geen ruzie met buurgemeenten.
Dat zet regionale samenwerking wellicht op scherp.
Daar dacht het raadslid van BAS wel anders over en gaat voor het keiharde “opnieuw uitvoeren van
het proces”.
Naar alle waarschijnlijkheid wordt gekozen voor de variant:
De andere mogelijkheid is een ‘lichte samenvoeging’ zoals beschreven in het Beleidskader gemeentelijke
herindeling. Het beleidskader biedt de mogelijkheid om op een praktische manier maatwerk te bieden. In
het onderhavige geval kan de reguliere Arhi-procedure gecombineerd worden met een lichte
samenvoeging van Koedijk en Sint Pancras. Ook in het geval voor deze variant gekozen wordt, is
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Alkmaar natuurlijk bereid tot medewerking om het proces soepel te laten lopen.
De variant “meegaan met het kernenbeleid” wordt niet eens besproken.
Er wordt gevraagd een lobby op te zetten bij de provincie en/of tweede kamer om alsnog Sint
Pancras te kunnen inlijven.
Burgermeester P. Bruinooge vond dat aan de Raad om te beslissen.
Hieruit blijkt, dat er méér speelt dan alleen de wens van een deel van de bevolking van Sint Pancras.
Het woord “fopspeen” wordt weer gebezigd; bevestigt dat dit eerder ook al is gezegd door
gemeenteraadsleden, zoals ik in mijn betoog aangeef.
Ook het woord “Victorie” wordt geroepen om de slag “Sint Pancras”.
Alkmaars Ontzet betekende het einde van de belegering. Alkmaar was een van de eerste Hollandse
steden die ontzet werden en die de Spanjaarden dus met succes hadden weten te weerstaan.
Het lijkt er dus op dat het oorlog moet worden!
Het gaat niet meer om de wens van de bewoners van Sint Pancras, zo lijkt het.
Waarom wil Alkmaar nu Sint Pancras echt binnen de gemeentegrenzen hebben?
Ik wilde graag een gesprek met de heer P.Bruinooge, burgermeester van Alkmaar.
Mij was ter ore gekomen, dat hij op 19 november een afspraak heeft gehad met de heer
De Dorpsraad.
Het verzoek is echter afgewezen.
Waarom? Omdat mijn tekst tijdens spreekrecht duidelijk was.
Maar hij weet helemaal niet wat ik wil vragen?
Ben ik te kritisch richting Alkmaar en De Dorpsraad niet?
Ik laat het maar voor wat het is.

van

Op 28 november 2019 maak ik wederom gebruik van mijn spreekrecht bij de raadsvergadering in
Alkmaar.

Bijlage 43

Zie: Bijlage 43 Spreekrecht 28-11-2019 Alkmaar

Spreekrecht 28-11-20

Volgens Burgermeester Bruinooge is het regel, dat in een raadsvergadering niet wordt gereageerd
op de spreker.
Alle raadspartijen vonden de regionale samenwerking met buurtgemeenten belangrijk.
Die mag niet op de tocht komen te staan.
Maar het inbrengen van de zienswijze: “steunen van het op te zetten kernenbeleid” wordt in het
geheel niet besproken in de raadsvergaderingen.
Dat is vreemd.
Wel blijven samenwerken met de omliggende gemeenten, maar ondertussen wel doorgaan met het
verzoek tot de grenscorrectie, waar de nieuwe fusie gemeenten niet vóór zijn.
Dat rijmt niet.
De uitkomst percentages, met de wil van een deel van de Sint Pancrasser bevolking, moet gevolgd
worden, ook al is het maar een kleine meerderheid.
Dit is slechts een excuus.
Mijn conclusie: Er spelen meer belangen bij gemeente Alkmaar en de wens van de bevolking is een
mooie steun in de rug.
Of de cijfers van De Dorpsraad op juistheid zijn gecontroleerd?
Het wordt voor “waar” aangenomen.
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VVD benoemt zelfs de enquêtes, dus meerdere onderzoeken.
Ik vraag mij af of zij die conclusie nog steeds hebben na mijn onderzoek in hoofdstuk 1.
Christen Unie (CU) en Partij voor de Dieren zijn gematigd.
CU respecteert keuze van Heerhugowaard en Langedijk; CU stelt ook de vraag wat Alkmaar wil met
Sint Pancras; er komt geen antwoord van andere raadsleden.
Partijen steunen unaniem het besluit tot indienen van een zienswijze en inlijving van zowel Sint
Pancras als het Langedijker deel van Koedijk op basis van ongecontroleerde enquête- en petitie
cijfers van De Dorpsraad Sint Pancras.
Dit verbaast mij zeer en kan ik eigenlijk niet geloven!
De overige conclusies (=onder andere: nietigheid, overtreding AVG, geen privacy statement, geen
controle ID kaart op leeftijd,) over de petitie heb ik niet kenbaar gemaakt bij mijn spreekrecht in
Alkmaar.
Provincie Noord Holland, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Tweede Kamer kunnen, op basis
van mijn bevindingen, Alkmaar, op basis van deze informatie, niet steunen bij een mogelijke
grenscorrectie.
Op 29 november 2019 stuur ik alle raadspartijen nogmaals mijn betoog van 19 november en 28
november 2019.

Bijlage 45 Mail aan

Zie: Bijlage 45 Mail aan raadsfracties Alkmaar 29112019

raadsfracties Alkmaar

Aangezien dit rapport bij mijn zienswijze wordt gevoegd, die uiterlijk 12 december 2019 moet zijn
ingevuld, kan ik alle reacties nog niet opnemen in dit rapport.
Ik mag er toch op rekenen, dat de raadsfracties de moeite nemen mij te antwoorden, maar daarvoor
hebben zij 4 weken de tijd na 28 november.
Deze reacties zullen in een vervolgonderzoek worden opgenomen.
Twee reacties zijn inmiddels binnen en wil ik niet onthouden.
1: ChristenUnie: Is positief over het belang van behoud van voorzieningen in Sint Pancras. Omdat de
motie “Warm Welkom” feitelijk is ondersteund, is er ook voor het voorstel tot zienswijze
grenscorrectie gestemd. Laat Provincie/CvK er maar een oordeel over geven. Feitelijk was deze
partij dus tegen.
2: BAS: Benadrukt de wil van de bevolking. Geeft geen antwoord op mijn vragen.
Eén conclusie kon ik tijdens de raadsvergadering al stellen.
Iedere Raadspartij had vóór gestemd voor de motie “Warm Welkom”.
Dwz de inwoners van Sint Pancras zijn welkom bij Alkmaar.
Kritische partijen over de te hanteren zienswijze, werden o.a. door raadspartij OPA tactisch
gewezen, dat zij dus nu niet tegen konden stemmen tegen een zienswijze over grenscorrectie.
Een lichte vorm van chantage, naar mijn mening.
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10: Eindconclusie
Er zijn nog wel enkele open eindjes, die ik zou willen onderzoeken.
De onderste steen is nog niet helemaal naar boven gekomen.
Toch ben ik tevreden met het: Onderzoek betrouwbaarheid van: enquêtes en petities middels
burger initiatieven, bijeenkomsten over de toekomst van Sint Pancras en het functioneren van
de vereniging Dorpsraad Sint Pancras.
Onderstaand waren mijn vragen en opmerkingen.
* Hoe komt het, dat de uitgebrachte cijfers ten voordele van de onderzoeker (=enquête en
petitie) worden gemaakt.
* Wil je je doel halen, dwz een grenscorrectie, kan dat alleen met positieve cijfers vóór Alkmaar.
* De Dorpsraad gebruikt voor het doel vaak de media, lees het NHD, om dat kenbaar te maken.
Controle of de aangeleverde informatie juist is, wordt niet gedaan.
* Gepubliceerde uitkomsten van privé personen en/of Dorpsraad zijn op zijn minst discutabel en
worden “pro” Alkmaar uitgelegd als protest tegen beleid van gemeente Langedijk.
* Raadsleden van Alkmaar roepen over de voorlopige uitslag van de petitie: 54,7% nog
steeds, dat dit een meerderheid is. Het is maar hoe je er naar kijkt. Het is vergelijkbaar met de
huidige Brexit. We weten wat er nu in Engeland allemaal gebeurt.
* Alkmaar heeft meer belangen bij grenscorrectie van Sint Pancras en Koedijk dan alleen de wens
van de Sint Pancrasser bevolking. Wel samenwerking belangrijk vinden met omliggende
gemeenten, maar tegen de wil van de nieuwe fusiegemeenten toch een grenscorrectie willen
doordrukken. De reacties van de raadsfracties op mijn “spreekrecht” zal straks meer duidelijkheid
geven.
* Hoe integer is die onderzoeker?
* Gezien publicaties op openbare media en uitspraken over politici, kun je grote vraagtekens zetten
bij de integriteit van een aantal onderzoekers.
Hoe serieus moet je mensen nemen; dat mag de lezer van dit rapport beoordelen. Bij de heer
en de heerheb ik grote vraagtekens over integriteit.
* Ook De Dorpsraad Sint Pancras is verre van neutraal in zijn uitingen over de keuze voor Alkmaar of
nieuwe fusiegemeente Langedijk-Heerhugowaard. Ook de betrouwbaarheid bij de onderzoeken
door De Dorpsraad, zet ik vraagtekens.
* Petitielopers hebben de schijn tegen.
Indien je vóór Alkmaar bent, dan meld je je wel aan om te lopen voor de petitie. Bewijs dat de
petitielopers niet integer zijn, ontbreekt.
* Hoe worden de cijfers opgehaald, gebruikt en geïnterpreteerd bij besluitvorming met of
zonder brononderzoek?
* De gemeente Alkmaar wordt gevoed door cijfers van De Dorpsraad. De cijfers worden door
gemeente Alkmaar niet op waarheid en juistheid gecontroleerd.
* Ook de media werkt mee door ongecontroleerd cijfers te publiceren.
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*Bij het onderzoek van I&O Research wordt blijkbaar door Alkmaar alleen naar uitkomst
percentages gekeken en niet het hele rapport doorgenomen. Er staat veel meer in dit rapport, maar
dat is in de ogen van de Alkmaarse raadsleden blijkbaar niet interessant of alleen de voordelen voor
Alkmaar worden genoemd, bijvoorbeeld “ik doe mijn boodschappen in Alkmaar”.
*Alkmaar stemt unaniem in voor een zienswijze voor inlijving (=grenscorrectie) van Sint Pancras (en
Koedijk) zonder brononderzoek van de uitkomsten. De uitkomsten zijn voor “waar aangenomen.
Een bestuurlijke misser!
*Gemeente Langedijk stelt vooraf geen kaders hoe de uitkomsten van I&O research te
interpreteren. Dat geeft ruimte voor discussie over het rapport. Cijfers zijn betrouwbaar.
* Ik heb bedenkingen bij de onderzoeken en petitie.
*Een aantal onderzoeken zijn niet betrouwbaar en kunnen niet gebruikt worden bij
meningsvorming en/of besluiten.
*Bij de petitie vooral op de wijze waarom inwoners de petitie tekenen, maar in een later
stadium ook voor de besluitvorming, leeftijdscontrole en privacy.
-*Niet iedere bewoner van Sint Pancras heeft een meningsvorming, maar tekent de petitie
evengoed. Uiteraard is dat uiteindelijk wel hun goed recht.
*Beïnvloeding via de media is van (grote) invloed geweest. Emotie voert de boventoon. Kun je dan
als inwoner nog naar eer en geweten een mening hebben?
*Besluitvorming om de petitie op te starten is niet volgens de statuten uitgevoerd en daarom
van rechtswege nietig en in verdere besluitvorming niet bruikbaar.
* Leeftijdscontrole of een inwoner 18 jaar of ouder is, is niet uitgevoerd en maakt de uitslag
onbetrouwbaar. Geldt ook voor inwonerscontrole.
*De petitie uitslag verliest zijn waarde, indien de Autoriteit Persoonsgegevens de klacht omtrent
schending van de privacy gegrond verklaart. Alkmaar heeft dan een besluit genomen, op basis van
o.a. een petitie uitslag, waarbij de Wet is overtreden. Dat kun en mag je niet steunen.
*Luistert Alkmaar wel naar de inwoners van Sint Pancras?
*Alkmaar luistert niet naar de nieuw te vormen fusie gemeente om ook het kernenbeleid te
ondersteunen. Regionale samenwerking is belangrijk, maar de gemeente gaat wel zijn eigen gang.
*Ja, als het om cijfers gaat van enquêtes en onderzoeken, die positief uitvallen voor Alkmaar.
*Nee, indien ik vragen stel over, wat inwoners nu echt belangrijk vinden voor het dorp Sint Pancras.
*Raadpleegt Alkmaar zijn eigen inwoners wel over samenvoeging met Sint Pancras? Dat antwoord
hoop ik nog te verwachten.
*Bij het sluiten van mijn onderzoek, wacht ik nog op antwoorden van de raadspartijen van Alkmaar.
Luistert Alkmaar naar mij als inwoner van Sint Pancras?
*Er spelen andere belangen, waarbij de wens van de inwoners van Sint Pancras een mooie
bijkomstigheid is. (Helaas laten de raadsleden en college van Alkmaar niet het achterste van hun
tong zien.) De burgermeester van Alkmaar sprak op 19 november nog over de nieuwe locatie van
het Noord West Ziekenhuis, destijds viel de keuze in eerste instantie op Heerhugowaard. Hij geeft
“oud zeer” aan bij Heerhugowaard, maar ik denk dat het precies andersom is. Speelt dit mee?
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Van:'ĞŵĞĞŶƚĞ>ĂŶŐĞĚŝũŬфŶŽƌĞƉůǇΛŐĞŵĞĞŶƚĞůĂŶŐĞĚŝũŬ͘Ŷůх
Verzonden:ǌŽŶĚĂŐϴĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϵϬϵ͗ϰϯ
Aan:
Onderwerp:ŝĞŶƐǁŝũǌĞŚĞƌŝŶĚĞůŝŶŐƐŽŶƚǁĞƌƉ>Ͳ,,t
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%LMODJH]LHQVZLM]H'RUSVUDDG6LQW3DQFUDVRSKHWKHULQGHOLQJVRQWZHUS

 /HHVZLM]HU
'H]HQRWDKHHIWHHQDDQWDOELMODJHQZDDULQGHWHNVWQDDUYHUZH]HQ ZRUGW
'HQXPPHUWXVVHQKDNHQLQGHWHNVW>2@JHYHQGHSDJLQDQXPPHUVZHHULQKHW
GRFXPHQWKHULQGHOLQJVRQWZHUS/DQJHGLMN+HHUKXJRZDDUG

3DJLQDYDQ

%LMODJH]LHQVZLM]H'RUSVUDDG6LQW3DQFUDVRSKHWKHULQGHOLQJVRQWZHUS

 +LVWRULH
2YHUGHKLVWRULHYDQ6LQW3DQFUDVZRUGWZHLQLJJHVFKUHYHQ>@'HHVVHQWLHYDQGH
JHPHHQWHOLMNHKHULQGHOLQJLQZRUGWJHPLVW7RHQGHUWLMGZHUGGH*HPHHQWH
.RHGLMNJHVSOLWVWWXVVHQ$ONPDDUHQ6LQW3DQFUDVHQRQWVWRQGGHJURWHJHPHHQWH6LQW
3DQFUDV,QZHUG6LQW3DQFUDVLQJHOLMIGGRRU/DQJHGLMN
'HRSPHUNLQJ>@GDWGHJURHQWHJHZDVVHQKXQZHJYRQGHQYDQGHYHLOLQJQDDUKHW
VWDWLRQ+HHUKXJRZDDUGOLMNWHHQZHQVJHGDFKWH9HUJHWHQLVGH%URHNHUVSRRUOLMQWH
QRHPHQZDDUELMGHJURHQWHJHZDVVHQYDQDIGH%URHNHUYHLOLQJKXQZHJ]RFKWHQ
ODQJV6LQW3DQFUDVQDDU$ONPDDU
'HVLWXDWLHVFKHWV>@JHHIWHHQEHHOGRYHUGHGRUSVNHUQHQYDQ/DQJHGLMN
XLWJH]RQGHUG6LQW3DQFUDVHQ.RHGLMN 1RRUG

 'UDDJYODN
'DWGHJHPHHQWH/DQJHGLMNRS]RHNLVJHJDDQQDDUHHQIXVLHSDUWQHULVEHJULMSHOLMN
GDDUGHJHPHHQWHTXDEHVWXXUQLHWWRHNRPVWEHVWHQGLJLVRPDDQGHWRHNRPVWLJH
YHUDQGHULQJHQKHWKRRIGWHELHGHQ>@'LWZRUGWRRNRQGHUVFKUHYHQGRRUKHW
%HUHQVFKRWUDSSRUWXLWWRHNRPVWRULsQWDWLHJHPHHQWH /DQJHGLMN
'DWGHEXXUJHPHHQWHQJHFRQVXOWHHUGZRUGHQLVHHQORJLVFKHVWDS
'HEHZRQHUV]LMQQLHWJHwQIRUPHHUGRYHUKHWSOXVPLQRQGHU]RHNELMYRRUEHHOGHHQ
6:27DQDO\VH DQDO\VHPHWVWHUNHHQ]ZDNNHSXQWHQNDQVHQHQEHGUHLJLQJHQ PHW
GHEXXUJHPHHQWHQ8LWGHUDDGVYHUJDGHULQJEOHHNGDWKHWPRQGHOLQJHJHVSUHNNHQ
]LMQJHZHHVW]RQGHUQRWXOHQRIYHUVODJ(QLJHYRRULQJHQRPHQKHLGLVGDQQLHW
YUHHPGRPYRRU+HHUKXJRZDDUGWHNLH]HQ0HWGHFRQFOXVLHGDWKHWHHQJHPLVWH
NDQVLVRPGUDDJYODNWHFUHsUHQYRRUKHWKXLGLJHSULQFLSHEHVOXLW
'LWEOLMNWRRNXLWGHXLWJDQJVSXQWHQ>@YRRUGHIXVLHZDDUELMGHDPEWHOLMNHIXVLHKHW
]ZDDUWHSXQWYRUPW
'HDUJXPHQWHQJHQRHPGRS>@YRRUHHQEHVWXXUOLMNHIXVLHJHOGHQYRRUHHQ
IXVLHPHWZHONHJHPHHQWHGDQRRN'LWOLMNWRSNQLSHQSODNZHUN:DDURPHUYRRU
+HHUKXJRZDDUGLVJHNR]HQZRUGWQLHWRQGHUERXZG+HWDUJXPHQWGH
VDPHQZHUNLQJLV]HHUQDXZLVWHDOJHPHHQ(UZRUGWHHQSOXVPLQDQDO\VHJHPLVW
(ULVPHWGHLQZRQHUVYDQ/DQJHGLMNQLHWJHVSURNHQRYHUKHWDDQJDDQYDQHHQ
DPEWHOLMNHIXVLHPHW+HHUKXJRZDDUG2YHUHHQSHULRGHYDQDQGHUKDOIMDDULVGLW
EHNORQNHQ>@
'HDPEWHOLMNHIXVLHZRUGWJHEUXLNWDOVKHIERRPRPHHQEHVWXXUOLMNHIXVLHWH
YHUZH]HQOLMNHQ>@(UZDVDOHHQMDUHQODQJHDPEWHOLMNHVDPHQZHUNLQJPHW
+HHUKXJRZDDUG(UZRUGWRRNJHQRHPG>@GDWHUVDPHQJHZHUNWZRUGWPHWGH
EXXUJHPHHQWHQEUHGHUGDQDOOHHQ+HHUKXJRZDDUG(ULVRRNVDPHQZHUNLQJLQGH
YRRUPDOLJH +$/UHJLR+HWOLMNWHURSGDWPHWGHDPEWHOLMNHIXVLHGHLQZRQHUVYDQ
/DQJHGLMNYRRUKHWEORNJH]HW]LMQPHWGHEHVWXXUOLMNH IXVLH
'DWGHDPEWHOLMNHIXVLHJHHQJRHGLGHHZDVZRUGWRQGHUVFKUHYHQ>@'LWNRVW
WHYHHOHQHUJLHHQJHOG
'HIXVLHPHW+HHUKXJRZDDUGZRUGWRQGHUERXZGPHWKHWDUJXPHQWGDWHUPHHU
SXEOLHNHZDDUGHFTPDDWVFKDSSHOLMNUHVXOWDDWFHQWUDDOJDDWVWDDQ>@'H
3DJLQDYDQ

%LMODJH]LHQVZLM]H'RUSVUDDG6LQW3DQFUDVRSKHWKHULQGHOLQJVRQWZHUS
DUJXPHQWHQGLHKLHUELMJHQRHPGZRUGHQ]LMQWRHSDVEDDURSLHGHUHIXVLHNDQGLGDDW
7HYHQV]LMQYRRUGHDUJXPHQWHQDOJHPHQHZRRUGHQJHEUXLNW]RDOVELMYRRUEHHOG
JHwQWHQVLYHHUGHVDPHQZHUNLQJHQGRRUSDNNHQGLHQLHWFRQFUHHWJHPDDNW
ZRUGHQ


$OVVDPHQZHUNLQJPHW+HHUKXJRZDDUGZRUGHQRDJHQRHPG>@

KDQGKDYLQJKHWYRRUEHUHLGHQYDQGHNRPHQGHRPJHYLQJVZHWHQ,&7GLHQVWHQ,Q
6LQW3DQFUDVKHEEHQZHGDDUQLHWVYDQPHHJHNUHJHQ+DQGKDYLQJOLMNWDOOHHQSODDWVW
WHYLQGHQRSGHFRQWUROHYDQGHRUDQMHEDNNHQYRRUSODVWLF9HUJHWHQZRUGWRD
YHUNHHUGSDUNHUHQHQWHKDUGULMGHQ'HRPJHYLQJVZHWOLMNWYRRU/DQJHGLMNHHQ
SDSLHUHQWLMJHUHQGH,&7GLHQVWHQNRPHQWRWXLWGUXNNLQJLQHHQQLHWWUDQVSDUDQWH
JHPHHQWHOLMNHZHEVLWHHQZHLQLJPRJHOLMNKHGHQRPDQDO\VHVWHPDNHQ]LHEYGH
NODFKWHQRYHU]LFKWHQ'HGLJLWDOHGLHQVWYHUOHQLQJSURJUDPPD VZRUGHQ
VDPHQJHYRHJGZDQWNODFKWHQVWDDQFHQWUDDO>@'LWJHWXLJWQLHWYDQHHQ
RQGHUQHPLQJVYLVLH+HWOLMNWKDQGLJRPHHQVDGYLHVWHYUDJHQLQKHWEHGULMIVOHYHQELM
SURIHVVLRQHOHRUJDQLVDWLHV:DDURPGH]HQHJDWLHYH LQYDOVKRHN

 0HHUGHUKHLG
(ULVJHHQGUDDJYODNRQGHU]RHNJHZHHVWSDVQDKHWSULQFLSHEHVOXLWLVHUDOOHHQHHQ
RQGHU]RHN PHWLQJ JHZHHVWLQ6LQW3DQFUDVHQ.RHGLMN>@:DDURPYRRUKHW
SULQFLSHEHVOXLWJHHQGUDDJYODNRQGHU]RHNYRRUGHJHKHOHJHPHHQWH"+HWSHLOHQYDQ
KHWGUDDJYODNLVPLQLPDDOJHZHHVWXLWKHWORJERHN]LHELMODJHYDQKHW
KHULQGHOLQJVRQWZHUSEOLMNWHHQRYHUYORHGYDQELMHHQNRPVWHQ SHLOLQJHQ PDDUGH
UHDFWLHV]LMQWHVXPPLHURSGHZHEVLWHYDQGHJHPHHQWHWHUXJWHYLQGHQ'LWZRUGHQ
VIHHUYHUVODJHQJHQRHPG
'HVIHHUYHUVODJHQJHYHQJHHQFRPSOHHWEHHOGYDQZDWHUJH]HJGLVWLMGHQVGH]H
ELMHHQNRPVWHQ'LWYROJHQVLQZRQHUVGLHDDQZH]LJ]LMQJHZHHVW
,QGLHQHUEHVORWHQZDVRPQDGHFRQVXOWDWLHPHWGHEXXUJHPHHQWHQHHQ
GUDDJYODNRQGHU]RHNXLWWHYRHUHQPHWHHQSOXVPLQDQDO\VHYDQGHJHJDGLJGHQZDV
GHEHWURNNHQKHLGJURWHUJHZHHVWHQKDGKHWGUDDJYODNYRRUGHSULQFLSHNHX]HYHHO
PLQGHUWHUGLVFXVVLHJHVWDDQ1XZHWHQGHLQZRQHUVYDQ6LQW3DQFUDVQLHWZDWGH
PHHUZDDUGHYDQ+HHUKXJRZDDUGLVWRY$ONPDDURIDQGHUH EXXUJHPHHQWHQ
:DWYHUVWDDWGHJHPHHQWHRQGHUHHQLQWHQVLHIJHVSUHNWLMGHQVGH
EHZRQHUVELMHHQNRPVWHQ>@(UNZDPHQYRRUJHSURJUDPPHHUGHDOJHPHQHYUDJHQ
GLHZHLQLJWHPDNHQKDGGHQPHWGHVSHFLILHNHEHODQJHQYDQGHGRUSVNHUQ'H
YUDJHQOHNHQVWHUNRSGHHQTXrWHYDQ%HUHQVFKRWZDDUGHFRQFOXVLHVLQKHWUDSSRUW
XLWWHUXJWHYLQGHQ]LMQ,Q6LQW3DQFUDVZHUGNULWLHNYDQXLWGH]DDOWHU
NHQQLVJHYLQJDDQJHQRPHQ(QKHWZDVRRNJHHQUHGHQYRRUGHUDDGRPWRW
EH]LQQLQJWHNRPHQ
8LWKHWGUDDJYODNRQGHU]RHNYDQGHJHPHHQWHLVJHEOHNHQGDWYDQGHLQZRQHUV
HHQIXVLHPHW+HHUKXJRZDDUGQLHW]LHQ]LWWHQ>@8LWGHSHWLWLH GH]HORRSWQRJ
GRRUWRWEHJLQGHFHPEHU YDQGH'RUSVUDDGEOLMNWGDWPHHUGDQYDQGH
LQZRQHUV]LFKELM$ONPDDUZLOOHQDDQVOXLWHQ'LWZLOQLHW]HJJHQGDWZDWGH
PHHUGHUKHLGJUDDJ]LHWRRNGLHQWWHJHEHXUHQ(FKWHUGRRUKHWDFKWHUEOLMYHQYDQ HHQ

3DJLQDYDQ

%LMODJH]LHQVZLM]H'RUSVUDDG6LQW3DQFUDVRSKHWKHULQGHOLQJVRQWZHUS
SOXVPLQDQDO\VHYDQPRJHOLMNHIXVLHVPHWEXXUJHPHHQWHQLVWRFKGHHQLJH
FRQFOXVLHGLHMHNDQWUHNNHQGDWHUYRRULQJHQRPHQKHLGLVYDQGHJHPHHQWH
/DQJHGLMN(HQPRJHOLMNHIXVLHYDQ6LQW3DQFUDVPHW$ONPDDUKDGRQGHU]RFKWGLHQHQ
WHZRUGHQ'LWJHOGWRRNYRRU .RHGLMN

 0DDWVFKDSSHOLMNGUDDJYODN
8LWKHWIXVLHWUDMHFWHQGHEHZRQHUVELMHHQNRPVWHQEOHHNQLHWGDWHUHHQ
ZHQVHQSDNNHWZDVVDPHQJHVWHOGYRRUGHYHUVFKLOOHQGHGRUSVNHUQHQ2YHUZHQVHQ
YRRUKHWGRUS6LQW3DQFUDVZDDUGHLQZRQHUVEHODQJDDQKHFKWHQ]RDOVRDKHW
RSHQKRXGHQYDQKHW]ZHPEDGGH*HLVWGHOLJJLQJYDQGHVSRUWYHOGHQYDQ69
9URQHHWFZRUGWQLHWJHVSURNHQ(UZRUGHQJHHQYRRUZDDUGHQRSGLWJHELHG
JHVWHOGELMGHIXVLH=LHELMODJHYDQGH]HUHDFWLHQRWD
8LWELMODJHKHWORJERHNYDQKHWKHULQGHOLQJVRQWZHUSEOLMNWHHQGXVGDQLJH
KRHYHHOKHLGDFWLYLWHLWHQGDWHQLJHFRQVLVWHQWLHYHUWH]RHNHQLV2RNRSYDOOHQGGDW
YHHOJHEUXLNJHPDDNWZRUGWYDQVRFLDOHPHGLDGLHGRRULQZRQHUVQLHWDOWLMGJHEUXLNW
ZRUGHQ'HZHHUVODJ VIHHUYHUVODJHQ YDQGHELMHHQNRPVWHQRSGHZHEVLWHYDQGH
JHPHHQWH/DQJHGLMNLVYULMVXPPLHUHQHUNDQHLJHQOLMNJHHQFRQFOXVLHXLWJHWURNNHQ
ZRUGHQ9DQGHELMHHQNRPVWHQLQ6LQW3DQFUDVLVHHQSDJLQDJHZLMGLQKHW
KHULQGHOLQJVRQWZHUS>@PHWGHFRQFOXVLHJHHQUHGHQRPHUUHNHQLQJPHHWH
KRXGHQHQGLWZRUGWHQNHOJHPRWLYHHUGPHWKHWDUJXPHQWGDWKHWGHQLHXZH
IXVLHJHPHHQWHJHOGJDDWNRVWHQDOV6LQW3DQFUDVQLHWPHHGRHWPHWGH]HIXVLH
(UZRUGWJHVFKUHYHQ>@RYHUHHQGXLGHOLMNH/DQJHGLMNHULGHQWLWHLWLQGH
GRUSVNHUQHQ6LQW3DQFUDVKHHIWHLJHQNHQPHUNHQPDDUGLH]LMQDEVROXXWQLHW
YHUERQGHQPHWGHDQGHUHGRUSVNHUQHQYDQ/DQJHGLMNODDWVWDDQGDWHUHHQ
YHUJHOLMNEDUHLGHQWLWHLWLV:DDURSLVGHVWHOOLQJRSJHEDVHHUG"
'H*HPHHQWHUDGHQYDQEHLGHJHPHHQWHQKHEEHQEHVORWHQGDWLHGHU]LMQHLJHQ
YHUDQWZRRUGHOLMNKHLGQHHPWQDDUGHLQZRQHUVYDQGHHLJHQJHPHHQWH(ULVQLHW
JHEOHNHQGDWHQLJHNHQQLVRYHUGHDQGHUHJHPHHQWHJHGHHOGLVPHWGHLQZRQHUV
'DWGHRQYUHGHYDQGHLQZRQHUVYDQ6LQW3DQFUDVRYHUGHJHPHHQWH/DQJHGLMN]LFK
GDQRRNSURMHFWHHUWRS+HHUKXJRZDDUGOLMNWYRRUGHKDQGWH OLJJHQ

 %HVWXXUVNUDFKW
'HKXLGLJHEHVWXXUVNUDFKWLQ/DQJHGLMNLVRQYROGRHQGHQDDUGHWRHNRPVWWRH]RDOVLQ
KHWKHULQGHOLQJVRQWZHUSEHVFKUHYHQZRUGW>@'HKXLGLJHHUYDULQJOHHUWGDWGH
OHGHQYDQGH*HPHHQWHUDDGRSHHQSDDUQDGHVWXNNHQPLQGHUJRHGOH]HQHQ]LFK
ODWHQOHLGHQGRRUHHQVHOHFWDDQWDOUDDGVOHGHQ'LWQHHPWYRRULQJHQRPHQKHLGPHW
]LFKPHHHQOHLGWPRJHOLMN]HOIVWRWFOLsQWLOLVPH +HWYHUOHQHQYDQ]HNHUHGLHQVWHQ
HQKXOSDDQGHNLH]HUPHWKHWRRJVWHPPHQWHZLQQHQRILQUXLOYRRUKXQVWHP 
0LQLVWHUVYDQ%LQQHQODQGVH]DNHQKHEEHQKLHUUHJHOPDWLJYRRUJHZDDUVFKXZG
'HRSPHUNLQJHQGDWPHHUSXEOLHNHZDDUGHHQPDDWVFKDSSHOLMNUHVXOWDDWFHQWUDDO
VWDDQELMGHKHULQGHOLQJ>@]LMQYDQ]HOIVSUHNHQGELMHHQIXVLH:DDUGRHMH
DQGHUVYRRU'LWLVQLHWDIKDQNHOLMNYRRUHHQIXVLHPHWDOOHHQ+HHUKXJRZDDUG
3DJLQDYDQ

%LMODJH]LHQVZLM]H'RUSVUDDG6LQW3DQFUDVRSKHWKHULQGHOLQJVRQWZHUS
2YHUGHULVLFR VGDW/DQJHGLMNDOV]HOIVWDGLJHJHPHHQWHPRHLWHKHHIWWHRYHUOHYHQ
ZRUGWLQJH]LHQ>@2YHU+HHUKXJRZDDUGZRUGWQLHWJHVSURNHQ
'HDPELWLHVYDQGHQLHXZHIXVLHJHPHHQWHZRUGWJHNHQVFKHWVWPHWDOJHPHQHIUDVHV
>@ HQHUZRUGHQJHHQVSHFLILHNH]DNHQJHPHOGGLHNHQPHUNHQG]LMQYRRU/DQJHGLMN
HQ+HHUKXJRZDDUG
'HDPELWLHVRPLQWH]HWWHQRS5LJKWWR&KDOOHQJH>@LVHHQEHKRRUOLMNH
XLWGDJLQJ/DDWGHJHPHHQWH/DQJHGLMNPDDUDDQJHYHQZDDUGLWIHQRPHHQLQGH
HLJHQJHPHHQWHDIVSHHOW,QGHSUDNWLMNEOLMNWGDWGHJHPHHQWHLQ6LQW3DQFUDVJHHQ
ZHHWKHHIWZDWHUEOLMIWOLJJHQRSGDWJHELHGHQZDWGHLQZRQHUV]HOIRSSDNNHQ2S
ZHONHZLM]HGHQNWGH*HPHHQWHGLWWHLPSOHPHQWHUHQ"'LWKRHIWWRFKQLHWWH
ZDFKWHQRSHHQQLHXZHIXVLHJHPHHQWH
'HRSPHUNLQJHQRQGHUKHW6RFLDDOGRPHLQ>@ZRUGHQLQJHKDDOGGRRUGHSUDNWLMN
JH]LHQKHWKXLGLJHUHJHULQJVWDQGSXQW=LM]LMQQLHWPHHURYHUWXLJGGDWGHFHQWUDOLVDWLH
DOWLMGOLMNWWHZHUNHQ'HQLHXZHIXVLHJHPHHQWHPRHWQLHWSUHWHQGHUHQGDW]HGH]H
SUREOHPDWLHNLQHHQVJDDQRSORVVHQ'LWJHWXLJWYDQWHYHHORSSRUWXQLVPH
2SZHONHZLM]HNDQPHWKHWIXVHUHQYDQWZHHUHODWLHINOHLQHRUJDQLVDWLHVHHQ
UREXXVWHRUJDQLVDWLHJHPDDNWZRUGHQ>@7RFKGRRUSURIHVVLRQDOVDDQWHWUHNNHQ
:DDURP]RXGHQSURIHVVLRQDOVRSYDFDWXUHVLQGHQLHXZHRUJDQLVDWLHUHDJHUHQ"
2QGXLGHOLMNLVKRHGHQLHXZHIXVLHJHPHHQWHGLWPRJHOLMNPDDNW
'DWHUDDQHHQQLHXZHQDDPJHGDFKWZRUGWYRRUGHIXVLHJHPHHQWH>@JHHIWDDQGDW
HUHHQLGHQWLWHLWVSUREOHHPLV'HJHPHHQWH$ONPDDUKHHIWGH6FKHUPHU
RYHUJHQRPHQGLWKHHIWQLHWJHOHLGWRWHHQDQGHUHQDDP+HWLVPDDUKRHVWHUNMH
VWDDW'HTXL]YUDDJRYHUGHQLHXZHQDDPLVHHQGRHNMHYRRUKHWEORHGHQ
'HRSPHUNLQJ>@RYHUKHWWRHSDVVHQYDQGHQLHXZHRPJHYLQJVZHW JHELHGVJHULFKW
ZHUNHQ KRXGWJURWHULVLFR VLQJH]LHQGHKXLGLJHEHVWXXUVSUDNWLMNLQ/DQJHGLMN,QGH
KXLGLJHVLWXDWLHOLMNWKHWHURSGDWEHVOXLWHQZRUGHQJHQRPHQXLWYRRULQJHQRPHQKHLG
HQFOLsQWLOLVPHRQGHUGHQRHPHUYDQGLWLVUHSUHVHQWDWLHYHGHPRFUDWLH:DDURP
]DOGLWLQGHQLHXZHIXVLHJHPHHQWHZLM]LJHQGDDUHHQJURRWGHHOYDQKHWKXLGLJH
EHVWXXUVDSSDUDDWJHZRRQRYHUJDDWQDDUGHQLHXZHJHPHHQWH"


=RUJHOLMNLVGDWUHJHOPDWLJYHUZH]HQZRUGWQDDUEHVOXLWHQYDQGHQLHXZHUDDG

YDQGHIXVLHJHPHHQWH>@'LWKRXGWLQGDWDOOHVRSORVVHVFKURHYHQNDQNRPHQWH
VWDDQ(LJHQOLMNVWDDWDOOHVRSORVVHVFKURHYHQ=HOIKHWRSHQKRXGHQYDQ'H%LQGLQJ

 )LQDQFLsOHKXLVKRXGLQJ
2SYDOOHQGLVGHXLWVSUDDNYDQGHZHWKRXGHUYDQILQDQFLsQLQ/DQJHGLMNLQGH
IRUXPYHUJDGHULQJYDQGGRNWREHU'HZHWKRXGHUNZDPPHWGHXLWVSUDDN
GDWGHNRVWHQYDQGHIXVLHEHWHULQEHHOGJHEUDFKWJDDQZRUGHQ.ORSSHQGHFLMIHUV
QRJYDQYRRUKHWSULQFLSHEHVOXLWRYHUGHIXVLH">@
(QWRFKKHHIWGHUDDGDOYRRUHHQIXVLHEHVORWHQ%OLMNEDDURSRQGXLGHOLMNHILQDQFLsOH
JURQGHQ
2SJURQGYDQRQ]HSDUDJUDDINDQJHFRQFOXGHHUG ZRUGHQGDWGHEHUHNHQLQJYDQ
QHJDWLHYHILQDQFLsOHHIIHFWHQELMKHWZHJYDOOHQYDQ6LQW3DQFUDVPHWHHQNRUUHO]RXW
JHQRPHQGLHQHQWHZRUGHQ >@

3DJLQDYDQ

%LMODJH]LHQVZLM]H'RUSVUDDG6LQW3DQFUDVRSKHWKHULQGHOLQJVRQWZHUS
8LWGHEHUHNHQLQJ>@YDQGHYHUJRHGLQJYRRUGHIULFWLHNRVWHQEOLMNWGDWGH
YHUJRHGLQJDDQ6LQW3DQFUDV¼PLOMRHQEHGUDDJWELMGHIXVLHPHW+HHUKXJRZDDUG
HQ¼PLOMRHQDOV6LQW3DQFUDVPHW$ONPDDUIXVHHUW(HQIXVLHPHW$ONPDDUOLMNW
GXVYRRU6LQW3DQFUDVJXQVWLJHUXLWWHYDOOHQ
+LHUELMLVGHVWHOOLQJGDWGLWEHGUDJYDQGHYHUJRHGLQJDDQ6LQW3DQFUDVWHQ GHHOGLHQW
WHYDOOHQ*UDDJHHQVSHFLILFDWLHKLHUYRRU
'HVSHFLILFDWLH>@ZDDUGHYHUJRHGLQJYRRUIULFWLHNRVWHQDDQWRHEHGHHOGZRUGHQLV
WHDOJHPHHQHQ]DOZDDUVFKLMQOLMNOHLGHQWRWKHWDIGHNNHQYDQYHUOLH]HQGLHQXRQGHU
GHRSSHUYODNWH EOLMYHQ
(ULVJHHQWRHOLFKWLQJJHJHYHQRSGHJHPHHQWHOLMNHEHODVWLQJDOOHHQYRRUZRQLQJHQ
>@ 0DDUDOOHHQGHJHPHHQWHEHODVWLQJHQLQWRWDOLWHLW ZRQLQJHQHQEHGULMYHQ YRRU
EHLGHJHPHHQWHQ'HLQZRQHUVKHEEHQGDQJHHQLQ]LFKWLQGHJHPLGGHOGHNRVWHQ
YRRUZRQLQJHQ
 9RRUKHWLQ]LFKWLQGHJHPHHQWHOLMNHEHODVWLQJHQYRRUZRQLQJHQ]LHELMODJHYDQ
GH]HUHDFWLHQRWD+LHUXLWEOLMNWGDW$ONPDDUJHPLGGHOGGHJRHGNRRSVWH LV
 ,QWHUQHVDPHQKDQJ
(QLJHJHPHHQVFKDSSHOLMNHNHQPHUNHQWXVVHQ+HHUKXJRZDDUGHQ/DQJHGLMN]LMQQLHW
WHYLQGHQXLWJH]RQGHUGGDW+HHUKXJRZDDUGRQWVWDDQLVXLWHHQDDQWDOGRUSVNHUQHQ
'H]HRXGHGRUSVNHUQHQ]LMQYHUJHOLMNEDDUPHWGLHYDQ/DQJHGLMN(FKWHU
+HHUKXJRZDDUGKHHIWDOJHUXLPHWLMGJHNR]HQYRRUYHUVWHGHOLMNLQJZDWKHHIWJHOHLG
WRWHHQVLWXDWLHPHWYHHOEHWRQHQJURWHEUHGHZHJHQ+HWRXGHFHQWUXPLV
YHUZDDUORRVG+HWRXGHVWDWLRQVJHELHGZRUGWLQJHQRPHQGRRUJURWHERXZZHUNHQ
ZDQW+HHUKXJRZDDUGPRHWPHHLQGHYDDUWGHUYRONHUHQ(HQJURHLVWDGGLHQLHW
HFKWJHwQWHUHVVHHUGLVLQNOHLQHGRUSVNHUQHQ'HGRUSVNHUQ'H1RRUGOLJWLQKHW
EXLWHQJHELHGYDQ+HHUKXJRZDDUGHQKHHIWHHQHLJHQYLVLHRYHURPJDDQPHWGH
JHPHHQWH
9RRU]LHQLQJHQ
 +HHUKXJRZDDUGKHHIWYRRU]LHQLQJHQGLH$ONPDDURRNKHHIWHQYRRU6LQW
3DQFUDVLV$ONPDDUYHHOEHWHUEHUHLNEDDU7HGHQNHQYDOWRDDDQKHWVWDWLRQ
EXVYHUELQGLQJHQELRVFRSHQVFKROHQELEOLRWKHHN
 'DWGHMHXJG]RUJ:02VFKXOGKXOSYHUOHQLQJRXGHUHQEHOHLG
YULMZLOOLJHUVEHOHLGHWFJHVWURRPOLMQGNXQQHQZRUGHQLVHHQJRHGH]DDN'H
YUDDJEOLMIWWRFKZHJHQVKHWLGHQWLWHLWVYHUVFKLOZDDUPDDWZHUNJHOHYHUGGLHQWWH
ZRUGHQ
 ,QKRHYHUUHEOLMYHQYRRU]LHQLQJHQRYHUHLQG]RDOVKHW]ZHPEDGGHLMVEDDQGH
6SRUWKDO699URQHVFKROHQGHPROHQ
 +HWJH]RQGKHLGVFHQWUXP'H9URRQHQLVYRRUKHW9URRQHUPHHU $ONPDDU HQ
6LQW3DQFUDVKHWJH]RQGKHLGVFHQWUXP'HDQGHUGRUSVNHUQHQYDQ/DQJHGLMN
KHEEHQKLHURIQDXZHOLMNVHHQUHODWLHPHH7\SLVFKHHQYRRUEHHOGGDW6LQW
3DQFUDV]LFKULFKWRS$ONPDDUHQYLVDYHUVD
2SHQODQGVFKDSEXLWHQJHELHG
3DJLQDYDQ

%LMODJH]LHQVZLM]H'RUSVUDDG6LQW3DQFUDVRSKHWKHULQGHOLQJVRQWZHUS
 'HJHPHHQWH/DQJHGLMNKHHIWKHW*HHVWPHUDPEDFKWDOVUHFUHDWLHJHELHGPDDU
GDWOLJWYULMZHODDQVOXLWHQGDDQ$ONPDDU1RRUG,QKRHYHUUH3DQFUDVVHUVKLHU
JHEUXLNYDQPDNHQLVRQGXLGHOLMN
 (U]LMQSODQQHQJHPDDNWYRRUGHJURHQHORSHUPDDUGH]HLVQRJLQ
RQWZLNNHOLQJ'HYUDDJLVRIGLWRYHUHLQGEOLMIWGRRUERXZDPELWLHVYDQGHQLHXZH
JHPHHQWH
 +HWZDWHUEHOHLGPHWUHFUHDWLHYHGRHOVWHOOLQJHQLVYRRU6LQW3DQFUDVZDW
PLQGHUUHOHYDQWJH]LHQGHOLJJLQJ:HOGLHQWHUHHQRSHQYHUELQGLQJWHNRPHQ
PDDUGLWVWDDWWHUGLVFXVVLH'DW/DQJHGLMN]LFKZLOSRVLWLRQHUHQPHWKHW
RQWZLNNHOWPHWZDWHUHQKHWKHUVWHOOHQYDQGHRXGHJHRJUDILHLVHHQVHOHFWLHI
EHVOXLW'LWLVRRNHFKWHHQYHUVFKLOWXVVHQGRUSVNHUQHQLQGHNOHLHQ6LQW3DQFUDV
RSKHW]DQG
 +HWLVMDPPHUGDW/DQJHGLMNJHHQDDQGDFKWKHHIWYRRUKHWKLVWRULVFKHNDUDNWHU
YDQ6LQW3DQFUDVWXVVHQGH%RYHQZHJHQ%HQHGHQZHJHQGH7ZX\YHUZHJ.LMN
RDQDDUGHKXLGLJHVWDDW]RDOVVOHFKWHZHJHQKHWSDUNHHUEHOHLGYROERXZHQ
YDQLQEUHLSOHNNHQ(ULVHHQURHSRPFRQVLVWHQWLHPHWKLVWRULVFKEHVHI
 +HWSDUNYDQ/XQDLVW\SLVFKHHQSDUNZDWEHKRRUWELMYHUVWHGHOLMNLQJKHW
KHHIWJHHQHQNHOHUHODWLHPHWQDWXXUHQRSHQODQGVFKDSKRHZHOKHWSULPDWH
JHEUXLNHQLVYRRUUHFUHDWLH
 +HWRSHQODQGVFKDSELM6LQW3DQFUDVLVEHSHUNW$DQGHHQHNDQWKHWQLHXZ
DDQJHOHJGH9URRQHUPHHUDDQGHDQGHUHNDQWGHJURHQHORSHUWXVVHQ6LQW
3DQFUDVHQ%URHNRS/DQJHGLMNPHWGHZHLODQGHQWXVVHQGHVSRRUOLMQHQ6LQW
3DQFUDV ZDDUGH3DQFUDVVHUVWURWVRS]LMQ :HONHJDUDQWLHJHHIWGHQLHXZH
JHPHHQWHGDWGLWRYHUHLQGEOLMIW"0HWGHERXZYDQZRQLQJHQLQ%URHNKRUQKHHIW
GHJHPHHQWH+HHUKXJRZDDUGGHQDWXXUZDDUGHQDOPHWYRHWHQJHWUHGHQ

,QIUDVWUXFWXXU
 'HJHPHHQWHZLO]LFKLQ]HWWHQYRRUHHQJRHGHRQWVOXLWLQJYDQGHNHUQHQ>@
9RRU6LQW3DQFUDVLVHHQJRHGHRQWVOXLWLQJDIKDQNHOLMNYDQGHZLOYDQ$ONPDDU
 6LQW3DQFUDVZRUGWLQJHVORWHQGRRUGH*HPHHQWH$ONPDDU7XVVHQ%URHNRS
/DQJHGLMNHQ6LQW3DQFUDVOLJWGH*URHQH/RSHU(U]LMQGULHXLWYDOVZHJHQ
%RYHQZHJ.UXLVZHJHQGH+HOOLQJ HQGH]HNRPHQXLWLQ$ONPDDU7ZHHZHJHQ
6SDQMDDUGVGDPHQ7ZX\YHUZHJ QDDU%URHNRS/DQJHGLMNPDDUGLW]LMQJHHQ
XLWYDOVZHJHQ'H%URHNKRUQHUEUXJLVWHVPDORPDOVXLWYDOVZHJWHGLHQHQYRRU
6LQW3DQFUDVHLJHQOLMNYRRUDOKHWYHUNHHU
 6LQW3DQFUDVOLJWWXVVHQGH11HQGH1+HWLVRQGXLGHOLMNZDDURP
GH%RYHQZHJHQ7ZX\YHUZHJDOVGRRUJDDQGHZHJJH]LHQZRUGWGRRUGH
*HPHHQWH/DQJHGLMN0DDUKHW]LMQW\SLVFKZHJHQYRRUEHVWHPPLQJVYHUNHHU'H
*HPHHQWH/DQJHGLMNKHHIWGLWQRRLW]RZLOOHQ]LHQ:HKRSHQGDWGHQLHXZH
IXVLHJHPHHQWHKLHUPHHURRJYRRUKHHIW9RRUGH3DQFUDVVHUVKRRUWGLWLQKHW
ZHQVHQSDNNHW
 'HRQWVOXLWLQJWXVVHQ6LQW3DQFUDVHQ+HHUKXJRZDDUGLVSUREOHPDWLVFK'H
*HPHHQWH/DQJHGLMNHQ+HHUKXJRZDDUGZRUGHQJHVFKHLGHQGRRUKHWNDQDDO
$ONPDDU.ROKRUQGH1HQGHVSRRUOLMQ$ONPDDU'HQ+HOGHU0HWGHDXWRLV
3DJLQDYDQ

%LMODJH]LHQVZLM]H'RUSVUDDG6LQW3DQFUDVRSKHWKHULQGHOLQJVRQWZHUS
GLWQRJZHOWHVOHFKWHQPHWGHILHWVLVKHWELM]RQGHURQDDQWUHNNHOLMN=HNHUPHW
KHWJHPDNNHOLMNEHUHLNHQYDQ'H0DUHLQ$ONPDDU1RRUG*H]LHQGH
RSPHUNLQJRSSGDWGHDOOHIDFLOLWHLWHQYDQGHIXVLHJHPHHQWHEHUHLNEDDU
GLHQHQWH]LMQLVGHYUDDJZDWGHKXLGLJHJHPHHQWHQRQGHUEHUHLNEDDUYHUVWDDQ
$OOHVLVEHUHLNEDDUGDWZDVRRN]RLQGHHHQVHW HHXZ'HYUDDJLVRIKHW
YROGRHW(QGDWZRUGWQLHWFRQFUHHWJHPDDNW'HRSPHUNLQJHQKLHURYHURSS
]LMQW\SLVFKHHQJHOXLGYRRUHHQYHUNLH]LQJVSURJUDPPD
 'HRQWVOXLWLQJYDQ6LQW3DQFUDVWLMGHQVGHVSLWVLVPRHLOLMN'H+HUHQZHJLVGDQ
DIJHVORWHQGH.UXLVVORRWLVGRRUYHUNHHUXLWGHQLHXZHZLMN9URRQHUPHHU
RYHUEHODVW'LWNDQJH]LHQZRUGHQDOVJHHQRYHUOHJWXVVHQGHJHPHHQWH
/DQJHGLMNHQ$ONPDDURYHUGHRQWVOXLWLQJYDQ6LQW3DQFUDV
 (HQJRHGHHQYHLOLJHILHWVYHUELQGLQJYDQ6LQW3DQFUDVQDDUKHWZLQNHOFHQWUXP
YDQ+HHUKXJRZDDUGLVHHQYHUHLVWHHQLV]HOIVRQDIKDQNHOLMNYDQHHQIXVLH
 'H%URHNKRUQHUEUXJLVHHQNQHOSXQWYRRURQWVOXLWLQJPHWGHDXWRQDDUKHW
ZLQNHOFHQWUXPLQ+HHUKXJRZDDUGHQKHWRYHUVWHNHQYDQGHGRUSVVWUDDWYDQ
%URHNRS/DQJHGLMNRSGH8LWYDOVZHJJHWXLJGYDQHHQEHOHLGOHHUHUPDDUPHH
OHYHQ:DDURPLVHUQRJQLHWJH]RUJGYRRUHHQDGHTXDWHRSORVVLQJ2PPHWGH
ILHWVGH%URHNKRUQHUEUXJRYHUWHVWHNHQGDDULVHHQVSHFLDDOFLUFXLWYRRU
DDQJHJHYHQHQ]DOGH3DQFUDVVHUVQLHWXLWQRGLJHQRPGH]HURXWHWHQHPHQ
 (ULVHHQILHWVURXWHODQJVGH2RVWHUGLMNRI$FKWHUJHHVWQDDUGHVSRRUEUXJHQ
GDQRYHUVWHNHQRYHUGH1'DQNDQJHILHWVWZRUGHQODQJVGH:HVWWDQJHQWRI
GRRUKHWLQGXVWULHJHELHGYDQ%URHNKRUQQDDU0LGGHQZDDUG7\SLVFKHHQ
ILHWVURXWHYRRUGHOLHIKHEEHUV,QKHWGRQNHUQLHWDDQWHUDGHQ
 9RRUKHWRSHQEDDUYHUYRHULV6LQW3DQFUDVJHKHHOJHULFKWRS$ONPDDU2P
QDDUKHWJHPHHQWHKXLVYDQ/DQJHGLMNRI+HHUKXJRZDDUGWHNRPHQLVGH
WLMGVGXXURQJHYHHUPLQXWHQ PHWRYHUVWDSRSVWDWLRQ$ONPDDU&HQWUDDO 
QDDUKHWJHPHHQWHKXLVYDQ$ONPDDUPLQXWHQ ]RQGHURYHUVWDS 

%HERXZLQJ
 'HSODQRPYDQGH*HGHPSWH9HHUWPHWEHERXZLQJGH]J3DQFUDVVHU
*RXGNXVWQHHUWH]HWWHQLVW\SLVFKHHQJHGDFKWHJDQJXLWKHWEHJLQYDQGH]H
HHXZWRHQJHOGQRJHHXZLJ]DOLJPDNHQGZDV.LMNHHUGHUYDQXLWHHQKLVWRULVFK
SHUVSHFWLHIHQSODQGDDUEHGULMYLJKHLGPHWVSHFLILHNHZRQLQJERXZYRRU
ELMYRRUEHHOGVWDUWHUVHQRXGHUHQ'DWGHEHZRQHUVYDQGH%HQHGHQZHJKXQ
JURQG]RGXXUPRJHOLMNZLOOHQYHUNRSHQVSUHHNWYRRU ]LFK
 'HEHERXZLQJYDQVHQLRUHQZRQLQJHQRSKHW0DGGHURPWHUUHLQLVHHQ
PRJHOLMNKHLGPDDUNLMNQDDUGHRQWVOXLWLQJQDDUGHZLQNHOVODQJVGH%RYHQZHJ
HQGH0ROHQKRHYHGH]HLVRSGLWPRPHQWEHURHUGZHJHQVKHWVOHFKWHZHJGHN
YDQGH%HQHGHQZHJHQGHRQWVOXLWLQJYLDHHQVWHHJQDDUGH%RYHQZHJ
 'HSODQQHQYRRUEHERXZLQJRSKHWNDVVHQJHELHGODQJVGH.UXLVVORRWLVW\SLVFK
HHQSODQZDDUGHEHZRQHUVYDQ6LQW3DQFUDVLQVSUDDNLQZLOOHQKHEEHQHQKHW
QLHWYLDGHNUDQWZHQVHQWH YHUQHPHQ
 +HWDDQSDVVLQJYDQGHEHVWHPPLQJVSODQQHQDDQGH3DUDOOHOZHJHQGH.LHIW
KHHIWDEVROXXWQLHWGHKDQGHQRSHONDDUJHNUHJHQYDQGHRPZRQHQGHQ
3DJLQDYDQ

%LMODJH]LHQVZLM]H'RUSVUDDG6LQW3DQFUDVRSKHWKHULQGHOLQJVRQWZHUS
2QGDQNVKHWXLWZLVVHOHQYDQDUJXPHQWHQPHWGHUDDGVIUDFWLHVKHHIWGLWDOOHHQ
JHOHLGWRWKHWGRRU]HWWHQYDQGHSODQQHQ'LWKHHIWHHQJURWH]ZHHPYDQ
YRRULQJHQRPHQKHLGHQFOLsQWLOLVPH
 'HSODQQHQYDQKHW,.&WHUUHLQZRUGHQDIJHEOD]HQHQZHHURSJHWXLJG2QGHU
KHWPRPYDQGLWKHEEHQZHDOPHWGHRPZRQHQGHQEHVSURNHQ:DDULVKHW
VWUXFWXUHOHRYHUOHJ"
 'HSODQQHQYRRUKHW'RUSVKDUW]LMQZHOPHWRPZRQHQGHQHQ'RUSVUDDG
EHVSURNHQPDDUDOODQJHWLMGEOLMYHQGH]HOLJJHQ
*URHQYRRU]LHQLQJ
 6LQW3DQFUDVLVYDQRULJLQHHHQWXLQGHUVGRUSPHWYHHOJURHQ'RRUGHJURWH
WXLQHQGLHYRRUKHHQDOVWXLQERXZJURQGJHEUXLNWZHUGHQLVGRRUDFWLHIEHOHLG
YDQGHEHZRQHUVHHQXQLHNVWXNJURHQRQWVWDDQ(HQNOHLQGHHOYDQKHWJURHQLV
RSHQEDDUJURHQHQZRUGWGRRUGHJHPHHQWHVOHFKWRQGHUKRXGHQ&RQVHTXHQW
EHOHLGRQWEUHHNWKHWOLMNWHURSGDWHUPDDUZDWZRUGWJHGDDQ'HEHZRQHUVYDQ
6LQW3DQFUDVZLOOHQGDWGLWJURHQRYHUHLQGEOLMIWJRHGRQGHUKRXGHQHQRRN
XLWJHEUHLG+RHJDDWGHQLHXZHIXVLHJHPHHQWHGLWDDQSDNNHQ"=LHRRNGH
RSPHUNLQJRSSRYHUGHJURHQHRPJHYLQJ
 =RDOVDOJH]HJGLV6LQW3DQFUDVHHQGRUSPHWHHQORPPHUULMNHXLWVWUDOLQJ=HNHU
GHRXGHNHUQWXVVHQ%RYHQZHJHQ%HQHGHQZHJODQJVGH7ZX\YHUZHJHQODQJV
GH$FKWHUZHJ+HWLVRQJHZHQVWGDWGH]HXLWVWUDOLQJDDQJHWDVWZRUGGRRU
EHERXZLQJLQ]RJHQDDPGHLQEUHLSOHNNHQZDDUGRRUKHWRSHQEDDUJURHQRRN
ZHHULQJHSHUNWZRUGW(ULVEXLWHQGHGRUSVNHUQYROGRHQGHUXLPWHRPPHW
EHOHLGKXL]HQWHERXZHQ.LMNQDDUGHEHERXZLQJLQKHW9URRQHUPHHUHHQ
JURRWGHHOVLVYRRUPDOLJHJURQGYDQ6LQW3DQFUDV%URHNRS/DQJHGLMN
:HVWHUGHO HQ+HHUKXJRZDDUG %URHNKRUQ ODQJVKHWNDQDDO$ONPDDU.ROKRUQ
+HW]LHWHURS ODQJH WHUPLMQWRFKQDDUXLWGDWGHRRVWNDQWYDQGHZHJ1
YULMZHOYROOHGLJEHERXZGJDDWZRUGHQWXVVHQ$ONPDDUHQ6FKDJHQ
:DWJDDWHUJHEHXUHQPHWKHWRQGHUKRXGYDQKHWJURHQODQJVKHW
9URRQHUPHHU+HWLVJHPHHQWHJURQGYDQ/DQJHGLMNPDDUZDW]LMQGHDIVSUDNHQ
PHW$ONPDDU'H]HSODVPHWJURQG]DOWRFKJHEUXLNWJDDQZRUGHQYRRU
UHFUHDWLH
9HLOLJKHLG
 +HWVOXLWDDQELMKHW0HHUMDUHQ,QWHJUDDO9HLOLJKHLGVSODQZDWYDVWJHVWHOG
ZRUGWLQHHQRYHUOHJWXVVHQ%XUJHPHHVWHUVLQGHSROLWLHHHQKHLG1RRUG
+ROODQG$OOHVRSPLQLPDDO QLYHDX
 'HKDQGKDYLQJGRRUGH%2$ V %XLWHQJHZRRQ2SVSRULQJ$PEWHQDDU LVLQ
6LQW3DQFUDVEHQHGHQSHLO%LMYRRUEHHOGDOVKHWJDDWRYHUYHUNHHUGSDUNHUHQ
9RRUDOERXZYHUNHHUPDDNWHUHHQSRWMHYDQPHWODGHQORVVHQHQKHWQHHU]HWWHQ
YDQYXLOFRQWDLQHUV2RNZRUGHQHUJHHQRQDDQJHNRQGLJGHVQHOKHLGVPHWLQJHQ
JHGDDQ'H%2$ VNULMJHQZHORSGUDFKWRPRUDQMHEDNNHQWHFRQWUROHUHQ
EOLMNEDDUKHHIWGDWKRJH SULRULWHLW

3DJLQDYDQ

%LMODJH]LHQVZLM]H'RUSVUDDG6LQW3DQFUDVRSKHWKHULQGHOLQJVRQWZHUS

.RHGLMN
 9DQXLWKLVWRULVFKSHUVSHFWLHILVHUHHQUHODWLHWXVVHQ6LQW3DQFUDV 9URQH HQ
.RHGLMN+HW]DQGXLWKHW*HHVWPHUDPEDFKWLVJHEUXLNWYRRU]DQGVXSSOHWLHLQ
$ONPDDU1RRUG7RFKYDOWHHQGHHOYDQ.RHGLMNHQJHKHHOKHW*HHVWPHUDPEDFKW
RQGHUGHJHPHHQWH/DQJHGLMN%HLGHJHPHHQWHQKHEEHQQLHWKXQEHVWJHGDDQ
RPGHMXLVWHNHX]HVWHPDNHQPHWJUHQVFRUUHFWLHVYDQXLWKLVWRULVFKSHUVSHFWLHI
+HW]HJWLHWVRYHUGHUHODWLHLQGH+$/UHJLR
 .RHGLMNLVLQKHWMDDUJHVSOLWVWWRWRQJHQRHJHQYDQGHDXWRFKWRQH
EHZRQHUVYDQGLWOLQWGRUSHQGLWKHHIW]LFKQRRLWKHUVWHOG'HYHUVFKLOOHQWXVVHQ
KHW$ONPDDUGHHOHQKHW/DQJHGLMNHUGHHO]LMQRDWH]LHQDDQGHLQULFKWLQJYDQ
KHWZHJGHNRSGH.DQDDOGLMNGH1DXHUWRFKWHQGH $FKWHUJUDIW
 +HWEHWUHNNHQYDQKHW*HHVWPHUDPEDFKWELMGHJHPHHQWH/DQJHGLMNKHHIWWRW
JHYROJJHKDGGDW.RHGLMN1RRUGELM/DQJHGLMNKRRUW(HQW\SLVFKWHNHQWDIHO
EHVOXLWXLWKHWYHUOHGHQ
 (ULVTXDEHERXZLQJODQJVKHWNDQDDOJHHQYHUVFKLOYDQDIGHYORWEUXJWRWKHW
HLQGHYDQ.RHGLMN1RRUG.RHGLMN1RRUGKHHIWJHHQHLJHQXQLHNNDUDNWHU'LW
YUDDJWRPHHQJUHQVFRUUHFWLH]RGDW.RHGLMNZHHUppQJHKHHONDQYRUPHQ
.RHGLMNLQWRWDOLWHLWKHHIWHHQXQLHNNDUDNWHUDOVOLQWGRUSPHWHHQHLJHQ
LGHQWLWHLW
 (HQJUHQVFRUUHFWLHYDQ.RHGLMNKHHIWYULMZHOJHHQLQYORHGRSGHYHUJRHGLQJ
YDQ IULFWLH NRVWHQRIGHPDFKWVYHUKRXGLQJ'LWGDDU.RHGLMN1RRUGPDDUFLUFD
LQZRQHUVKHHIW
 %HWURNNHQKHLGLQZRQHUVHQJHPHHQVFKDSSHQ
'HEHZRQHUVYDQ6LQW3DQFUDVYRHOHQ]LFKPDDWVFKDSSHOLMNYHHOPHHUEHWURNNHQELM
$ONPDDUEOLMNWXLWGHHQTXrWHHQSHWLWLH>@'LWRDZHJHQVGHOLJJLQJYDQGH
GRUSVNHUQHQGHLQIUDVWUXFWXXUHQRRNYDQXLWKLVWRULVFKSHUVSHFWLHI$OVKHWJDDWRP
VFKROHQZLQNHOVXLWJDDQVOHYHQHWFNRVWKHWYRRUGHEHZRQHUVYDQ6LQW3DQFUDV
ZHLQLJPRHLWHRP$ONPDDUWHYLQGHQ'HGUHPSHOQDDUGHDQGHUHGRUSVNHUHQYDQ
/DQJHGLMNLVJURWHUODDWVWDDQQDDU+HHUKXJRZDDUG:HOPRHWJHFRQVWDWHHUG
ZRUGHQGDWYRRUGHFXOWXUHOHVKRSSHUVKHWWKHDWHUHQELRVFRRSLQ+HHUKXJRZDDUG
DDQWUHNNHOLMNLVHYHQDOV]HOIVGLHYDQ6FKDJHQ
'DW6LQW3DQFUDVHHQHLJHQLGHQWLWHLWKHHIWPDJGXLGHOLMN]LMQ(HQIXVLHSDUWQHUGLH
KLHUPHHUHNHQLQJKRXGWHQRRNDDQKHWZHQVHQSDNNHWYDQGH3DQFUDVVHUV ]LH
ELMODJHYDQGH]HUHDFWLHQRWD ZLOYROGRHQNDQEHVWRSVWHXQUHNHQHQ*RHG
RYHUOHJPHWGHDQGHUHEXXUJHPHHQWHLVGDQRRNHHQYHUHLVWH)ULFWLHV]RDOVLQGH
KXLGLJHVLWXDWLH]LMQWHQQDGHOHYDQGHOHHIEDDUKHLGLQ6LQW3DQFUDV
 %HVWXXUEHWURNNHQQDELMUHVSRQVLHIEHQDGHUEDDU


'HEHWURNNHQKHLGYDQKHWEHVWXXUYDQ/DQJHGLMNLQ6LQW3DQFUDVODDWVWHUNGH

ZHQVHQRYHU+RHZHOGHOLMQWMHVQDDUGHJHPHHQWHNRUW]LMQGHEHOHHIGKHLGPHHVWDO
ZHOLQDFKWJHQRPHQZRUGWNRVWKHWGHJHPHHQWHRSYHOHJHELHGHQYHHOPRHLWHRP
FRQFUHHWWHZRUGHQQDDUGHEHZRQHUVYDQ6LQW3DQFUDV9HHOZRUGWRYHUGHKRRIGHQ
3DJLQDYDQ

%LMODJH]LHQVZLM]H'RUSVUDDG6LQW3DQFUDVRSKHWKHULQGHOLQJVRQWZHUS
YDQGHEHZRQHUVKHHQEHVORWHQ'HXLWVSUDDNGDWGHJHPHHQWHQEOLMYHQPHWGH
LQZRQHUVLQJHVSUHNJDDQ>@NORSWQLHWYRRU/DQJHGLMN(ULVJHHQJHVSUHNPHWGH
LQZRQHUV


'H'RUSVUDDGYDQ6LQW3DQFUDVLVLQRSJHULFKWPHWHHQHQWKRXVLDVW

EHVWXXUPDDUHULVGRRUGHJHPHHQWHDIJHGZRQJHQRP]RQGHUPDQGDDWHQ
FRQYHQDQWPHWGHJHPHHQWHLQRYHUOHJWHWUHGHQ+HWWRHQGHUWLMGIHRGDOH
RSWUHGHQYDQGHJHPHHQWHEHVWXXUKHHIWODQJHWLMG]LMQZHHUVODJJHKDGRSHHQ
FRQVWUXFWLHIRYHUOHJ'H]HKRXGLQJYDQKHWJHPHHQWHEHVWXXULVWRWQXWRH
JHKDQGKDDIG(HQXLWJHVWRNHQKDQGQDDUGH'RUSVUDDGLVHUQDXZHOLMNVJHZHHVW


'HLQVWHOOLQJYDQKHW'RUSVSODWIRUPQDDVWGH'RUSVUDDGKHHIWLQYHHO

FRPPRWLHPHW]LFKPHHJHEUDFKWODWHULVHUHHQFRPSURPLVJHYRQGHQGDWHHQGHHO
YDQKHWEHVWXXUYDQGH'RUSVUDDGRQGHUHLJHQWLWHOSODDWVPRFKWQHPHQLQKHW
'RUSVSODWIRUPPDDUGDWKHHIWQLHWJHOHLGWRWYHHOYHUWURXZHQ+HWPDQGDDWYDQKHW
'RUSVSODWIRUPZDVYHHOWHHQJJHGHILQLHHUG]RGDWHQWKRXVLDVWHPHQVHQDOVQHO
DIKDDNWHQ'LWKHHIWLQQRYHPEHUJHOHLGWRWGHGHILQLWLHYHRSKHIILQJYDQKHW
'RUSVSODWIRUP6LQW3DQFUDV


+HWYHUVFKLOWXVVHQGH'RUSVUDDGHQKHW'RUSVSODWIRUPLVYRRUYHOH

3DQFUDVVHUVRQGXLGHOLMNJHEOHYHQ'HJHPHHQWH/DQJHGLMNKHHIWZHLQLJJHGDDQRP
GLWMXLVWWHFRPPXQLFHUHQ


'HYUDDJEOLMIWZDDURPGHKRXGLQJYDQKHWJHPHHQWHEHVWXXULQKHWOLFKWYDQ

GHNRPHQGHRPJHYLQJVZHWQLHWJHZLM]LJGLV,QGH]HZHWNULMJWEXUJHUSDUWLFLSDWLH
YHHOPHHUDDQGDFKW+HWEOHHNGDWKHWJHPHHQWHEHVWXXUYROOHGLJYHUUDVWZHUGGRRU
GHRSSRVLWLHLQ6LQW3DQFUDVHQ.RHGLMNWHJHQGHIXVLH7LMGHQVGHGLVFXVVLHVPHWGH
UDDGVOHGHQRYHUGHIXVLHEOHNHQGHUDDGVOHGHQRSHHQSDDUXLW]RQGHULQJHQQD
QDXZHOLMNVLGHHWHKHEEHQZDWHUOHHIWLQ6LQW3DQFUDVHQ.RHGLMN


'HEDGLQHUHQGHEHQDGHULQJYDQHHQDDQWDOFROOHJHSDUWLMHQRYHUKHWJHGUDJLQ

6LQW3DQFUDVHQ.RHGLMNKHHIWJHOHLGWRWJURWHUHWHJHQVWHOOLQJHQ+HWIHRGDOH
JHGUDJYDQGH]HSDUWLMHQNRPWKLHUPHHVWHUNWRWXLWGUXNNLQJ2YHUGHKRRIGHQYDQ
GHEHZRQHUVKHHQZHWHQ]LMZDWJRHGYRRUKHQLV:DDUKHEEHQZHGDWHHUGHU
JHKRRUG
 3DUWLFLSDWLHYRUPHQDOVDDQYXOOLQJRSUHSUHVHQWDWLHYHGHPRFUDWLH


'HXLWVSUDDNGDWGHJHPHHQWHUDDGHQKHWFROOHJHYDQ/DQJHGLMN>@YHHO

ZDDUGHKHFKWHQDDQKHWERUJHQYDQGHHLJHQKHLGHQYLWDOLWHLWYDQGHGRUSHQHQ
NHUQHQLVRSPHUNHOLMN,QGHIRUXPHQUDDGVYHUJDGHULQJHQRYHUGHIXVLHLVGDDUQLHWV
YDQJHPHUNW'DWHUJHVSURNHQZRUGWRYHUGRUSVNHUQHQEHOHLGLVRQWVWDDQGRRUGUXN
YDQ+HHUKXJRZDDUG(QELMHHQIXVLHPHW+HHUKXJRZDDUG]DOEOLMNHQGDWKHW
YRRUPDOLJHDPEWHOLMNDSSDUDDWYDQ+HHUKXJRZDDUGJHHQIODXZLGHHKHHIWRYHUGH
HLJHQKHLGHQYLWDOLWHLWYDQ6LQW3DQFUDV+RHGHQNWGHIXVLHJHPHHQWHGLWRSWH
ORVVHQ"


+HWRSKHIIHQYDQKHW'RUSVSODWIRUPYDQ6LQW3DQFUDV]DWLQGHOLMQGHU

YHUZDFKWLQJHQ0HWHHQYHHOWHEHSHUNWPDQGDDWKHWRQWEUHNHQYDQ
UHSUHVHQWDWLYLWHLWHQKHWQLHWQDNRPHQYDQDIVSUDNHQVWRQGHQGHYHUKRXGLQJDO
ODQJHWLMGRSVFKHUS'LWJROG]HNHUQLHWYRRUDOOHDPEWHQDUHQKHWEOHHNGDWKHW
3DJLQDYDQ

%LMODJH]LHQVZLM]H'RUSVUDDG6LQW3DQFUDVRSKHWKHULQGHOLQJVRQWZHUS
FROOHJHHQGHUDDGNRUWJHOHGHQQLHWYHHOYRHOGHQYRRUPHHUEXUJHUSDUWLFLSDWLH=LH
GHRSPHUNLQJHQYDQGH&8WLMGHQVGHIRUXPYHUJDGHULQJRSRNWREHU


'DWGHGRUSVZHWKRXGHUVDPHQPHWGHYRRUPDOLJGRUSVEHKHHUGHUYDQDI

RNWREHUVSUHHNXXUKRXGWYRRUGHLQZRQHUVYDQ6LQW3DQFUDVHQ.RHGLMNLVHHQ
DGKRFEHVOXLWJHZHHVW'LWRPYRHOLQJWHKRXGHQPHWZDWHUOHHIWLQEHLGH
GRUSVNHUQHQ


1DDUGHWRHNRPVWWRH]DOQDJHGDFKWGLHQHQWHZRUGHQRYHUKHW

GRUSVNHUQHQEHOHLG+HWJHPHHQWHEHVWXXUYDQGHIXVLHJHPHHQWH]DOUHNHQLQJGLHQHQ
WHKRXGHQPHWGHKXLGLJH'RUSVUDDGLQ6LQW3DQFUDVHQQLHWGDDUQDDVWZHHUHHQ
DQGHULQVWLWXXWRSWXLJHQ2RNEHVWXXUOLMNHH[SHULPHQWHQ]LMQGRRUKHWJURWH
RQWVWDQHZDQWURXZHQELMGHEHZRQHUVYDQ6LQW3DQFUDVYRRUORSLJQLHWDDQGHRUGH
*RHGHDIVSUDNHQWXVVHQGH'RUSVUDDGHQKHWJHPHHQWHEHVWXXUGLHQDJHNRPHQ
ZRUGHQNXQQHQYDVWJHOHJGZRUGHQ'DWGH'RUSVUDDGIDFLOLWDLUNDQ]LMQYRRUKHW
PDDWVFKDSSHOLMNPLGGHQNDGHULVHHQJHGDFKWHJDQJ(UZRUGWGDQYDQEHLGHNDQWHQ
ZDWYHUZDFKWHQGDQNDQHHQQLHXZHVWDUWPHWHHQVFKRQHOHLXLWNRPVW ELHGHQ
 =DNHQGLHVSHHOGHQHQVSHOHQELMGH'RUSVUDDG


+HWZDVGHJHZRRQWHRPPHWZHWKRXGHUHQGRUSVEHKHHUGHUHQLHPDQGYDQ

RSHQEDUHZHUNHQMDDUOLMNVHHQURQGJDQJWHPDNHQGRRUKHWGRUS'H
DDQGDFKWVSXQWHQGLHKLHUXLWYRRUWNZDPHQ]LMQGRRUGHJHPHHQWHQDXZHOLMNV
DIJHKDQGHOG'HGUXNWHHQRQYHLOLJKHLGYDQYHUNHHUZRUGWGRRUGHZHUNJURHS
WLMGHQVLHGHUJHVSUHNPHWGHJHPHHQWHDDQJHNDDUWRSORVVLQJHQ]LMQRRN
EHNHQGJHPDDNWHQOLJJHQYDVWLQUDSSRUWHQHQSODQQHQ9RRUHHQRYHU]LFKWYDQ
]DNHQGLHRDWXVVHQGH'RUSVUDDGHQGH*HPHHQWHVSHOHQ]LHELMODJH
 5HJLRQDOH VDPHQKDQJ


(UZRUGWJHVSURNHQRYHUEXXUWJHPHHQWHQ]RDOVRD$ONPDDU%HUJHQ %XFK

HQ6FKDJHQ*H]LHQGHFRQWURYHUVHWXVVHQGHJHPHHQWHQLQGH+$/UHJLRGLHRRNLQ
GHNUDQWHQZRUGWXLWJHYRFKWHQJHHIWGLWYRRUGHEHZRQHUVYDQ6LQW3DQFUDVDOODQJH
WLMGHHQRQDDQJHQDDPJHYRHO'HXLWVSUDDN>@GDWGHVDPHQZHUNLQJYDQ+$/
ZRUGWXLWJHERXZGOLMNWYRRUGHEKQH&RQFUHWLVHULQJRQWEUHHNW


'DWUHJLRQDOHVDPHQZHUNLQJEHODQJULMNLVGDDUZRUGWQLHWDDQJHWZLMIHOG'DW

GHEHVWXXUVNUDFKWYDQ/DQJHGLMNLQGH]HWLMGRQYROGRHQGHLVGDWNORSWRRN0DDUGDW
HHQIXVLHPHW+HHUKXJRZDDUGPHHUZDDUGHKHHIWYRRUHHQVWHUNHUEHVWXXUVDSSDUDDW
ZRUGWQLHWRQGHUERXZG+HWEOLMYHQWRFKYRRUQDPHOLMNGH]HOIGHPHQVHQ(UZRUGWRRN
QLHWRQGHUERXZGRSZHONHZLM]HVQHOHQPHHUSURIHVVLRQDOVDDQJHWURNNHQNXQQHQ
ZRUGHQ
 %HGULMYHQ


(UZRUGWJHQRHPG>@GDWGHVWHUNHSXQWHQYDQEHLGHJHPHHQWHQ

JHFRPELQHHUGZRUGHQRSLQQRYDWLHIHQRQGHUQHPHQGJHELHG'LWZRUGWQLHW
FRQFUHHWJHPDDNW


:DWZRUGWEHGRHOGPHWGDWDJHGUHYHQZHUNHQ">@(HQWRHOLFKWLQJ

RQWEUHHNW
3DJLQDYDQ

%LMODJH]LHQVZLM]H'RUSVUDDG6LQW3DQFUDVRSKHWKHULQGHOLQJVRQWZHUS


,Q6LQW3DQFUDVLVQRJDOZDWEHGULMYLJKHLGYDQRQGHUQHPHUVHQKHEEHQKXQ

EHGULMI MH LQGHZRRQZLMN'DWEHODVWGHZLMNHQPHWYUDFKWYHUNHHUHQGDWNDQ
HYHQWXHHORSJHORVWZRUGHQRPGH]HEHGULMYLJKHLGPHWZDWFUHDWLYLWHLWQDDUGHUDQG
YDQKHWGRUSWHYHUSODDWVHQ


'HRSPHUNLQJGDW/DQJHGLMNDFWLHYHPDUNHWLQJYHUULFKWYRRULQYHVWHHUGHU

RQGHUQHPLQJHQ DOVDDQYXOOLQJRSPHWURSRROUHJLR$PVWHUGDPJHWXLJWYDQHHQ
JHGDWHHUGHYLVLH'HLQIUDVWUXFWXXUURQG/DQJHGLMN HQRRNGH$ LVKLHUDEVROXXW
QLHWRSLQJHVWHOGHQ]DODDQ]LHQOLMNHYHUNHHUVGUXNRSOHYHUHQ/DQJHGLMNGLHQW]LFKWH
FRQFHQWUHUHQRSGHHLJHQUHJLR
 0DDWVFKDSSHOLMNHLQVWHOOLQJHQ


9RRUGHVXEVLGLHULQJYDQKHWPDDWVFKDSSHOLMNPLGGHQYHOG YHUHQLJLQJHQ LV

GLUHFWHHQVWDWHPHQWJHPDDNW$OOHVZRUGWJHOLMNJHWURNNHQ=LHGHVIHHUYHUVODJHQRS
GHJHPHHQWHOLMNHZHEVLWH:DDURPZRUGWHUQLHWJHNHNHQQDDUHHQWUDQVLWLHSHULRGH
HQ]RQRGLJPDDWZHUN"0HQYHUVFKXLOW]LFKDFKWHUGHQLHXZHJHPHHQWHUDDG'XV
QLHWVLV]HNHU
 &RQFOXVLHWRHWVLQJYDQGHIXVLH


'HFRQFOXVLH>@LVDFKWHUKDDOGGRRUGHIHLWHQ'HJHPHHQWH$ONPDDUZLO6LQW

3DQFUDVHQ.RHGLMN1RRUGELMKXQHLJHQJHPHHQWHWUHNNHQ(ULVGXVJHHQUHJLRQDDO
GUDDJYODN(QPDDWVFKDSSHOLMNGUDDJYODNVWDDWGRRUGHRSVWDQGYDQGHLQZRQHUV
YDQ6LQW3DQFUDVHQ.RHGLMN1RRUGWHUGLVFXVVLH


'DWGHQLHXZHIXVLHJHPHHQWH XLWJH]RQGHUG6LQW3DQFUDVHQ.RHGLMN1RRUG

HHQUREXXVWHJHPHHQWHZRUGWLQGHUHJLROLMNWJHORRIZDDUGLJPDDULQKHW
KHULQGHOLQJVRQWZHUS]LMQGHDUJXPHQWHQZDW EHSHUNW


'DWGHVDPHQKDQJWXVVHQGHNHUQHQ]LMQYRUPNULMJWLQKHWGRUSVNHUQHQEHOHLG

ZRUGWQLHWRQGHUERXZG(UZRUGWJHHQFRQFUHWHLQYXOOLQJJHJHYHQRSZHONHZLM]H
EXUJHUSDUWLFLSDWLHYRUPNULMJWLQKHWNHUQHQEHOHLG
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RUGHJHZHHVW:HJHQVKHWEHSHUNWHPDQGDDWYDQKHW'RUSVSODWIRUP]LMQKHWYRRU
EHSDDOGH]DNHQJHVFKHLGHQFRPPXQLFDWLHNDQDOHQJHZHHVW
3RVLWLHYHYRRUEHHOGYDQEXUJHUSDUWLFLSDWLHLVGHUHQRYDWLHYDQGH%RPHQEXXUW'LWLV
ZHORSZLMNQLYHDXRSJHSDNW
'H'RUSVUDDGKHHIWJHSOHLWYRRUEHKRXGYDQKHWYRRUPDOLJMHXJGKRQNLVQXLQ
JHEUXLNELM %
+HWRQGHUKRXGYDQRSHQEDDUJURHQLVHHQFRQWLQXHSUREOHHPKLHULVFRQWLQXHRS
JHKDPHUG
'HUHQRYDWLHYDQGH%RYHQZHJLVRRNRSZLMNQLYHDXDDQJHSDNWPDDUVXJJHVWLHVYDQ
GH'RUSVUDDGHQ3ODWIRUP]LMQQLHWRSJHYROJG0HWDOVJHYROJQRJVWHHGVRYHUODVW
YDQYHUNHHU
$QGHUH]DNHQGLHVSHOHQLQ6LQW3DQFUDVZDDUGH'RUSVUDDGHQKHW3ODWIRUPELM
EHWURNNHQ]LMQJHZHHVW5HQRYDWLH1RRUGHLQGHHQ%HQHGHQZHJQRJQLHW
XLWJHYRHUGVXJJHVWLHVZHUGHQLQHHUVWHLQVWDQWLHDIJHZH]HQ
+HWYRHWEDOYHOGYDQ699URQHEOHHIRSGH]HOIGHSOHNRQGDQNVGUXNYDQXLWGH
JHPHHQWH2SGLWPRPHQWLVKHWSUREOHHPPHWGHFOXEQRJQLHWRSJHORVWRQGDQNV
JHOGWHJHQHUHUHQPHWKHWERXZHQYDQKXL]HQRSHHQNOHLQGHHOYDQKHWYHOG
'H ]HQGPDVW ELM GH 6SRUWKDO +HW FRQWUDFW PHW GH SURYLGHUV LV YHUOHQJG RQGDQNV
QHJDWLHI DGYLHV YDQ GH 'RUSVUDDG 'H PDVW GLHQW YHUSODDWVW WH ZRUGHQ 9RRU KHW
SODDWVHQYDQGH6*PDVWHQVODDWGHVFKULNMHDORPKHW KDUW
,QIUDVWUXFWXXUDDQSDVVLQJHQYDQKHWWURWWRLUELMEDODQVGLWKHHIWPHHUGDQMDDU
JHGXXUGGHDDQOHJYDQYRHWSDGHQ7ZX\YHUZHJHQ'LMNVWDOZHJ]LMQGRRUJHPHHQWH
RSJHSDNWHYHQDOVDDQSDVVLQJNUXLVLQJILHWVSDG'LMNVWDOZHJHQ7ZX\YHUZHJ
'HVQHOKHLGRSGH%RYHZHJHQ7ZX\YHUZHJLVHHQFRQWLQXHSUREOHHPEHZRQHUVLQLWLDWLHI
YRRUGH7ZX\YHUZHJLVQLHWVPHHJHGDDQRSGH%RYHQZHJKHHIWHHQNRUWHWLMGHHQGLVSOD\
JHKDQJHQLQUHHGURQGGHNPXXURIODQJ]DPHU'HRYHULJHZHJEHUHLGHUV
KDGGHQHHQRQYRRUVSHOEDUHVQHOKHLG

1DODQJDDQGULQJHQLVHUHHQYHUNHHUVPHWLQJJHZHHVWLQ/DQJHGLMNGXVRRNLQ6LQW
3DQFUDV'HXLWVODJLVLQDOPDDQGHQEHNHQGPDDUZRUGWQRJQLHWJHGHHOGPHWGH
'RUSVUDDG

3DJLQDYDQ
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 *RHGRSHQEDDUYHUYRHUQDDUVWDWLRQ$ONPDDUEOLMIW LQWDFW
 'HODJHUHVFKROHQEOLMYHQEHVWDDQLQKHWNDGHUYDQGHMHXJGLJHDDQZDVLQKHW GRUS
 %HVWDDQVUHFKW]RDOVYRRU]LHQLQJHQ]RDOVGH0ROHQKRHYHDOV-DQ:LOOHP
 'HLQIUDVWUXFWXXU]RDOVZHJHQGLHQHQDDQJHSDVWWHZRUGHQDDQKHWEHVWHPPLQJVYHUNHHU
LQKHWGRUS
 +HWKLVWRULVFKNDUDNWHUYDQKHWWXLQGHUVGRUSZRUGWJHZDDUGHHUGHQLQWDFW JHKRXGHQ

3DJLQDYDQ
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3DJLQDYDQ
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:DWLVGH'RUSVUDDG
'H9HUHQLJLQJ'RUSVUDDG6LQW3DQFUDVLVRSJHULFKWRSMXQLPHWDOVGRHO


KHWVWUHYHQQDDUHHQEUHGHHQUHSUHVHQWDWLHYHYHUWHJHQZRRUGLJLQJYDQGHLQZRQHUVYDQ
6LQW3DQFUDV



KHWEHKDUWLJHQYDQGHDOJHPHQHEHODQJHQYDQGHLQZRQHUVYDQ6LQW3DQFUDV



KHWEHYRUGHUHQYDQGHOHHIEDDUKHLGLQ6LQW3DQFUDV



KHWYHUEHWHUHQYDQGHNZDOLWHLWYDQGHOHHIRPJHYLQJLQ6LQW3DQFUDV



KHWOHYHUHQYDQHHQELMGUDJHWRWGHRQWZLNNHOLQJYDQSODQQHQPHWEHWUHNNLQJWRWGHI\VLHNH
UXLPWHOLMNHVRFLDOHHQHFRQRPLVFKH RPJHYLQJ



EHWURNNHQWHZRUGHQELMDOOH]DNHQGLHEHWUHNNLQJKHEEHQRSRIJHEHXUHQLQ6LQW3DQFUDV
ppQHQDQGHUPHWLQDFKWQHPLQJYDQSROLWLHNHHQRIUHOLJLHX]HQHXWUDOLWHLW

'H9HUHQLJLQJWHOWFDLQZRQHUVYDQ6LQW3DQFUDVDOVOLG+LHUPHHYHUWHJHQZRRUGLJHQZH
HHQUXLPHGRRUVQHGHYDQGHJHPHHQVFKDS]RZHORRUVSURQNHOLMNH3DQFUDVVHUVDOVQLHXZH
EHZRQHUVYDQRQVPRRLHGRUSMRQJHQRXG
+HWIXVLHSURFHVZDWLVLQJHJHYHQGRRUWDOOR]HRYHUOHJJHQPHWGHEXUJHULMUHJHOVYDQGH
RYHUKHLGHQGHVWHHGVPDDUXLWGLMHQGHRPOLJJHQGHJHPHHQWHQLVUHHGVMDUHQJHOHGHQ
EHJRQQHQ0HWGLHQDGHUHQGHSROLWLHNHEHVOLVVLQJLQ]LFKWRYHUKRHQXYHUGHUKHHIWGH
'RUSVUDDGLQRNWREHUHHQHQTXrWHRQGHUGHEHZRQHUVYDQ6LQW3DQFUDVJHKRXGHQPHW
DOVXLWNRPVWGDWELMQDYDQGHEHZRQHUVPHW+HHUKXJRZDDUGYHUGHUZLOHQHHQJURWHU
JHGHHOWHQDPHOLMNOLHYHUPHW$ONPDDUYHUGHUJDDW2SPHUNHOLMNLQGLHHQTXrWHLVZHOGDW
YHOHVWHPPHUVYRRU+HHUKXJRZDDUGDDQJHYHQGDWXLWHLQGHOLMN*URRW$ONPDDUHHQ
ZDDUVFKLMQOLMNKHLGLV'HJURRWVWHZHQVYDQGHLQZRQHUVHFKWHUEHWUHIWKHWNDUDNWHUYDQKHW
GRUS'DWPDJQLHWYHUDQGHUHQGDQZHOYHUORUHQJDDQ'H9HUHQLJLQJ'RUSVUDDGZLOHHQ
YHUHQLJLQJ]LMQYRRUDOOHLQZRQHUVHQZLMKHEEHQPHWGLHUROYRRURJHQJHHQYRRUNHXUYRRU
HHQIXVLHSDUWQHU:LMYLQGHQKHWHFKWHUQRRG]DNHOLMNGHEHZRQHUVYDQ6LQW3DQFUDVHHQURO
WHJHYHQLQKHWYHUGHUH EHVOLVVLQJVWUDMHFW
9LVLH
 'H'RUSVUDDGYLQGKHW]HHUEHODQJULMNGDWZDQQHHUGHIXVLHYHUGHUJDDWGDQHHQ
DPEWHOLMNHIXVLHZDDUPHHGHSROLWLHNHSDUWLMHQGHYHUNLH]LQJHQ]LMQLQJHJDDQGH
EHYRONLQJSHUGRUSZRUGWJHUDDGSOHHJGRPYDVWWHVWHOOHQRIGHSROLWLHNGHMXLVWH
NHX]HPDDNW
 +HWPRHWPRJHOLMN]LMQRIZRUGHQJH]LHQGHOLJJLQJYDQ6LQW3DQFUDVHQKDDUJUHQ]HQ
YRRURQVGRUSHHQXLW]RQGHULQJWHPDNHQLQGHNHX]HYDQIXVLHSDUWQHUDOVGH
LQZRQHUVYLDHHQGHUJHOLMNHUDDGSOHJLQJGLW DDQJHYHQ
,QKHWYHUOHGHQKHHIWGH&RPPLVVDULVYDQGH.RQLQJLQ1RRUG+ROODQGKLHUDOHHQ
WRHVSHOLQJRSJHPDDNW
 'H'RUSVUDDGYLQGKHW]HHUJHZHQVWGDWZHONHIXVLHSDUWQHUKHWRRNJDDWZRUGHQGH
LQVSUDDNYDQGHGRUSVEHZRQHUVYLDGH'RUSVUDDGJHZDDUERUJGEOLMIWLQGHQLHXZH
JHPHHQWH

'H9HUHQLJLQJ'RUSVUDDGYHUWURXZWHURSGDWGHJHPHHQWHUDDGRQ]HVWDQGSXQWHQ
PHHQHHPWLQGHRYHUZHJLQJHQGLHQRGLJ]LMQYRRUGDWHHQEHVOXLWWRWYLVLHZRUGWJHQRPHQ
'HLPSDFWYDQGLWEHVOXLWLVQDDURQ]HVWHOOLJHRYHUWXLJLQJJURWHUGDQGHEHODQJHQYDQGH
JHPHHQWHRIGHJHPHHQWHUDDG
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6WDWXWHQ
$UWLNHO1DDPHQ]HWHO
'HYHUHQLJLQJGUDDJWGHQDDP9HUHQLJLQJ'RUSVUDDG6LQW3DQFUDV
=LMLVJHYHVWLJGWH6LQW3DQFUDVJHPHHQWH/DQJHGLMN

$UWLNHO:HUNJHELHG
+HWZHUNJHELHGYDQGHYHUHQLJLQJRPYDWKHWJURQGJHELHGYDQKHWGRUS6LQW3DQFUDV

$UWLNHO'RHO
 'HYHUHQLJLQJKHHIWWHQ GRHO
 KHWVWUHYHQQDDUHHQEUHGHHQUHSUHVHQWDWLHYHYHUWHJHQZRRUGLJLQJYDQGH
LQZRQHUVYDQ6LQW3DQFUDV
KHWEHKDUWLJHQYDQGHDOJHPHQHEHODQJHQYDQGHLQZRQHUVYDQ6LQW3DQFUDV
KHWEHYRUGHUHQYDQGHOHHIEDDUKHLGLQ6LQW3DQFUDV
KHWYHUEHWHUHQYDQGHNZDOLWHLWYDQGHOHHIRPJHYLQJLQ6LQW3DQFUDV
KHWOHYHUHQYDQHHQELMGUDJHWRWGHRQWZLNNHOLQJYDQSODQQHQPHWEHWUHNNLQJWRWGH
I\VLHNHUXLPWHOLMNHVRFLDOHHQHFRQRPLVFKHRPJHYLQJ
 EHWURNNHQWHZRUGHQELMDOOH]DNHQGLHEHWUHNNLQJKHEEHQRSRIJHEHXUHQLQ6LQW
3DQFUDVppQHQDQGHUPHWLQDFKWQHPLQJYDQSROLWLHNHHQRIUHOLJLHX]H QHXWUDOLWHLW

 'HYHUHQLJLQJWUDFKWGLWGRHORQGHUPHHUWHEHUHLNHQGRRU
 KHWKRXGHQYDQYHUJDGHULQJHQHQEHVSUHNLQJHQ
 QDPHQVGHLQZRQHUVYDQ6LQW3DQFUDVRSWHWUHGHQDOVJHVSUHNRI
RQGHUKDQGHOLQJVSDUWQHUPHWKHWJHPHHQWHEHVWXXUHQDQGHUHLQVWHOOLQJHQ
 KHWEHWUHNNHQYDQGHLQZRQHUVELMKHWRQWZLNNHOHQHQYROJHQYDQKHWXLWYRHUHQYDQ
KHW
EHOHLG
 KHWRQGHUKRXGHQYDQFRQWDFWHQPHWYHUHQLJLQJHQHQLQVWHOOLQJHQLQ6LQW3DQFUDV
GLHHHQDOJHPHHQGRHOQDVWUHYHQ
 KHWEHJHOHLGHQHQFR|UGLQHUHQELMJHPHHQWHOLMNHEHVOXLWYRUPLQJYDQLQVSUDDNHQ
3DJLQDYDQ

9HUHQLJLQJ'RUSVUDDG6LQW3DQFUDV
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LQVSUDDNDFWLYLWHLWHQLQDDQJHOHJHQKHGHQGLH6LQW3DQFUDVEHWUHIIHQ
 PHGH]RUJWHGUDJHQYRRURSWLPDOHFRPPXQLFDWLHWXVVHQJHPHHQWHEHVWXXUHQGH
LQZRQHUVYDQ6LQW3DQFUDV
 KHWRSHLJHQLQLWLDWLHIHQRIRSYHU]RHNYDQGHJHPHHQWHXLWEUHQJHQYDQDGYLH]HQ
HQRQWSORRLHQYDQDFWLYLWHLWHQRPWUHQW]DNHQ6LQW3DQFUDVEHWUHIIHQGH
 KHWGHHOQHPHQDDQRYHUOHJYRUPHQLQ]DNH6LQW3DQFUDVHQKDDU LQZRQHUV
 ILQDQFLsQWHYHUZHUYHQGLHELMGUDJHQWRWKHWEHUHLNHQYDQKHWGRHOYDQGH
YHUHQLJLQJ

$UWLNHO/HGHQ

 /LGYDQGHYHUHQLJLQJNXQQHQ]LMQ
 QDWXXUOLMNHSHUVRQHQZRRQDFKWLJLQ6LQW3DQFUDV
 UHFKWVSHUVRQHQDFWLHILQKHWZHUNJHELHGYDQGH YHUHQLJLQJ
 1DDDQPHOGLQJWRHODWLQJHQLQVFKULMYLQJLQKHWOHGHQUHJLVWHULVPHQ OLG

$UWLNHO/LGPDDWVFKDS

 +HWEHVWXXUEHVOLVWRPWUHQWGHWRHODWLQJYDQOHGHQ
 %LMQLHWWRHODWLQJWRWOLGNDQHHQDOJHPHQHOHGHQYHUJDGHULQJDOVQRJWRWWRHODWLQJ
EHVOXLWHQ
 +HWEHVWXXUKRXGWHHQUHJLVWHUELMZDDULQWHQPLQVWH VWDWXWDLUH QDDPHQDGUHV
YDQHONOLGLVRSJHQRPHQ

$UWLNHO-DDUOLMNVHJHOGHOLMNHELMGUDJHQ

 'HOHGHQ]LMQJHKRXGHQWRWKHWEHWDOHQYDQHHQMDDUOLMNVHELMGUDJHGLHGRRUGH
DOJHPHQHOHGHQYHUJDGHULQJZRUGWYDVWJHVWHOG=LMNXQQHQGDDUWRHZRUGHQ
LQJHGHHOGLQJURHSHQGLHHHQYHUVFKLOOHQGHELMGUDJHEHWDOHQ
 +HWEHVWXXULVEHYRHJGLQELM]RQGHUHJHYDOOHQJHKHOHRIJHGHHOWHOLMNHRQWKHIILQJ
YDQGHYHUSOLFKWLQJWRWKHWEHWDOHQYDQHHQELMGUDJHWHYHUOHQHQ
 %LMKXLVKRXGHOLMNUHJOHPHQWZRUGHQUHJHOVJHVWHOGDDQGHEHVWHGLQJYDQGH
JHOGHQ

$UWLNHO(LQGHYDQKHWOLGPDDWVFKDS
+HWOLGPDDWVFKDSHLQGLJW
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 GRRUGHGRRGYDQKHWOLGUHVSHFWLHYHOLMNYRRUZDWEHWUHIWHHQUHFKWVSHUVRRQ
LQGLHQKLMRSKRXGWWHEHVWDDQyIGRRURS]HJJLQJGRRUKHWOLGyIGRRURS]HJJLQJ
GRRUGHYHUHQLJLQJ]RDOVJHUHJHOGLQKHWKXLVKRXGHOLMN UHJOHPHQW

$UWLNHO %HVWXXU

 'HDOJHPHQHOHGHQYHUJDGHULQJEHQRHPWGHYRRU]LWWHUYDQGHYHUHQLJLQJ
DOVPHGHWHQPLQVWHWZHHDQGHUHQDWXXUOLMNHSHUVRQHQGLHWH]DPHQKHWEHVWXXU
YDQGHYHUHQLJLQJYRUPHQ
 (HQEHVWXXUVOLGYDQGHYHUHQLJLQJPRHWLQZRQHUYDQ6LQW3DQFUDV]LMQHQ
LQJHVFKUHYHQVWDDQLQKHW OHGHQUHJLVWHU
 'HEHQRHPLQJJHVFKLHGWPD[LPDDOYRRUGHGXXUYDQGULHMDUHQYROJHQVHHQGRRU
KHWEHVWXXURSWHVWHOOHQURRVWHUYDQDIWUHGHQHQYDQJWDDQRSGHGDWXPYDQ
EHVOXLWYRUPLQJGRRUGHDOJHPHQHOHGHQYHUJDGHULQJ
(HQDIWUHGHQGEHVWXXUVOLGLVPD[LPDDOWZHHNHHUWHUVWRQGKHUEHQRHPEDDU1DHHQ
RQDIJHEURNHQ]LWWLQJVGXXUYDQQHJHQMDDULVHHQEHVWXXUVOLGJHGXUHQGHWHQPLQVWHppQ
NDOHQGHUMDDUQLHWKHUNLHVEDDU
 ,QGLHQKHWDDQWDOEHVWXXUVOHGHQEHQHGHQGHGULHLVJHGDDOGEOLMIWKHWEHVWXXU
EHYRHJG]RDOVJHUHJHOGLQKHWKXLVKRXGHOLMNUHJOHPHQW+HWLVHFKWHUYHUSOLFKW
ELQQHQWZHHPDDQGHQHHQDOJHPHQHOHGHQYHUJDGHULQJWHEHOHJJHQZDDULQGH
RQWVWDQHEHVWXXUVVLWXDWLHDDQGHRUGH NRPW
 +HWHHUVWHEHVWXXUZRUGWEHQRHPGGRRUGH RSULFKWHUV

$UWLNHO%HVWXXUVIXQFWLHVEHVOXLWYRUPLQJYDQKHWEHVWXXU

 +HWEHVWXXUZLMVWXLW]LMQPLGGHQHHQYLFHYRRU]LWWHUHHQVHFUHWDULVHQHHQ
SHQQLQJPHHVWHUDDQ'HYRRU]LWWHUVHFUHWDULVHQGHSHQQLQJPHHVWHUYRUPHQ
VDPHQKHWGDJHOLMNVEHVWXXU+HWNDQYRRUHONKXQQHUXLW]LMQPLGGHQHHQ
YHUYDQJHU DDQZLM]HQ
 (HQEHVWXXUVOLGNDQPHHUGDQppQIXQFWLHEHNOHGHQPLWVGLWJHHQWZHHGH
GDJHOLMNVEHVWXXUVIXQFWLHLV
 'HYRRU]LWWHUGUDDJW]RUJYRRUGHDOJHPHQHOHLGLQJYDQGHYHUHQLJLQJHQOHLGW
GHEHVWXXUVYHUJDGHULQJHQ
'HIXQFWLHYDQYRRU]LWWHULVELQQHQKHWEHVWXXUPHWJHHQDQGHUHIXQFWLHYHUHQLJEDDU
,QDIZLMNLQJYDQKHWJHHQGHZHWGLHQDDQJDDQGHEHSDDOWLVKHWRRUGHHOYDQGH
YRRU]LWWHURPWUHQWGHWRWVWDQGNRPLQJHQGHLQKRXGYDQHHQEHVOXLWQLHWEHVOLVVHQG
 'HVHFUHWDULVGUDDJW]RUJYRRUYHUVODJOHJJLQJYDQKHWYHUKDQGHOGHLQHONH
YHUJDGHULQJHQDUFKLYHULQJYDQDOOHVWXNNHQGLHEHWUHNNLQJKHEEHQRSWDDNHQ
IXQFWLRQHUHQYDQGHYHUHQLJLQJ
3DJLQDYDQ
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 'HSHQQLQJPHHVWHUGUDDJW]RUJYRRUHHQJRHGEHKHHUYDQGHILQDQFLsQ
 %LMKXLVKRXGHOLMNUHJOHPHQWZRUGHQQDGHUHUHJHOVJHVWHOGDDQJDDQGHGH
YHUJDGHULQJHQYDQHQGHEHVOXLWYRUPLQJGRRUKHWEHVWXXU

$UWLNHO%HVWXXUVWDDNHQFRPPLVVLHV

 +HWEHVWXXUGDQZHOGHYRRU]LWWHURIGLHQVSODDWVYHUYDQJHUWH]DPHQPHWGH










VHFUHWDULVRIGLHQVSODDWVYHUYDQJHUYHUWHJHQZRRUGLJWGHYHUHQLJLQJLQHQEXLWHQ
UHFKWH
(ONEHVWXXUVOLGYHUSOLFKW]LFKWRW HHQEHKRRUOLMNHYHUYXOOLQJYDQGHRSJHGUDJHQ
WDDN,QGLHQKHWHHQDDQJHOHJHQKHLGEHWUHIWGLHWRWGHZHUNNULQJYDQWZHHRI
PHHUEHVWXXUGHUVEHKRRUWLVLHGHUYDQKHQYRRUKHWJHKHHO YHUDQWZRRUGHOLMN
+HWEHVWXXULVEHYRHJGRQGHU]LMQYHUDQWZRRUGHOLMNKHLGEHSDDOGHRQGHUGHOHQYDQ
]LMQWDDNWHGRHQXLWYRHUHQGRRUFRPPLVVLHVGLHGRRUKHWEHVWXXUZRUGHQ
LQJHVWHOGHQRSJHKHYHQ+HWEHVWXXUEHQRHPWHQRQWVODDWGHOHGHQYDQGLH
FRPPLVVLHV
+HWEHVWXXULVPLWVPHWJRHGNHXULQJYDQGHDOJHPHQHOHGHQYHUJDGHULQJ
EHYRHJGWHEHVOXLWHQWRWKHWDDQJDDQYDQRYHUHHQNRPVWHQ
+HWEHVWXXULVEHYRHJGRYHUHHQNRPVWHQDDQWHJDDQGLHYRRUKHWIXQFWLRQHUHQ
YDQHHQJRHGEHVWXXUQRRG]DNHOLMNJHDFKWZRUGHQPLWVGH]HHHQMDDUOLMNVGRRU
GHDOJHPHQHOHGHQYHUJDGHULQJYDVWWHVWHOOHQEHGUDJQLHWWHERYHQJDDQ9RRU
RYHUVFKULMGLQJYDQKHWDOVYRUHQYDVWJHVWHOGHEHGUDJLVGHJRHGNHXULQJYDQGH
DOJHPHQHOHGHQYHUJDGHULQJYHUHLVW
2SGHMDDUYHUJDGHULQJOHJWKHWEHVWXXUYHUDQWZRRUGLQJDIDDQGH OHGHQ

$UWLNHO(LQGHEHVWXXUVOLGPDDWVFKDS

 +HWEHVWXXUVOLGPDDWVFKDSHLQGLJW





DDQKHWHLQGHYDQGHEHQRHPLQJVWHUPLMQ
ELMKHWEHsLQGLJHQYDQKHWOLGPDDWVFKDSYDQGH YHUHQLJLQJ
GRRUDIWHWUHGHQDOV EHVWXXUVOLG
,QGLHQHHQEHVWXXUVOLGQLHWYROGRHWDDQDUWLNHOOLGNDQGHDOJHPHQH
OHGHQYHUJDGHULQJEHVOXLWHQWRWVFKRUVLQJRIRQWVODJYDQKHWEHVWXXUVOLG(HQ
VFKRUVLQJGLHQLHWELQQHQGULHPDDQGHQJHYROJGZRUGWGRRUHHQEHVOXLWWRW
RQWVODJHLQGLJWGRRUKHWYHUORRSYDQGLHWHUPLMQ

$UWLNHO-DDUYHUVODJUHNHQLQJHQYHUDQWZRRUGLQJ

3DJLQDYDQ
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 +HWMDDUYHUVODJRYHUGHJDQJYDQ]DNHQLQGHYHUHQLJLQJHQKHWJHYRHUGHEHOHLG









ZRUGWRSJHVWHOGRQGHUOHLGLQJYDQGHVHFUHWDULV
+HWERHNMDDUYDQGHYHUHQLJLQJLVJHOLMNDDQKHWNDOHQGHUMDDU
+HWEHVWXXULVYHUSOLFKWYDQGHYHUPRJHQVWRHVWDQGYDQGHYHUHQLJLQJ]RGDQLJH
DDQWHNHQLQJHQWHKRXGHQGDWGDDUXLWWHDOOHQWLMGHKDDUUHFKWHQHQ
YHUSOLFKWLQJHQNXQQHQZRUGHQ YDVWJHVWHOG
+HWEHVWXXUEUHQJWRSGHMDDUYHUJDGHULQJYHUVODJXLWRYHUGHJDQJYDQ]DNHQLQ
GHYHUHQLJLQJHQKHWJHYRHUGHEHOHLGHQSUHVHQWHHUWGHEDODQVHQGHVWDDWYDQ
EDWHQHQODVWHQPHWHHQWRHOLFKWLQJWHUJRHGNHXULQJDDQGHDOJHPHQH
OHGHQYHUJDGHULQJ
'HDOJHPHQHOHGHQYHUJDGHULQJEHQRHPWMDDUOLMNVXLWGHOHGHQHHQNDVFRPPLVVLH
YDQWHQPLQVWHWZHHSHUVRQHQGLHJHHQGHHOPRJHQXLWPDNHQYDQKHWGDJHOLMNV
EHVWXXU'H]HFRPPLVVLHLVEHODVWPHWKHWRQGHU]RHNYDQGHERHNKRXGLQJGH
EDODQVHQGHVWDDWYDQEDWHQHQODVWHQPHWWRHOLFKWLQJHQEUHQJWDDQGH
DOJHPHQHOHGHQYHUJDGHULQJYHUVODJXLWYDQKDDUEHYLQGLQJHQ
(UZRUGWJHHQNDVFRPPLVVLHLQJHVWHOGLQGLHQRPWUHQWGHJHWURXZKHLGYDQGH
VWXNNHQDDQGHDOJHPHQHOHGHQYHUJDGHULQJHHQYHUNODULQJZRUGWRYHUJHOHJG
DINRPVWLJYDQHHQDFFRXQWDQWDOVEHGRHOGLQDUWLNHOOLGYDQ%RHN
%XUJHUOLMN :HWERHN

 +HWEHVWXXULVYHUSOLFKWGHEHVFKHLGHQEHGRHOGLQGHOHGHQHQWHQPLQVWHWLHQ
MDUHQODQJWH
EHZDUHQ

$UWLNHO$OJHPHQHOHGHQYHUJDGHULQJHQ

 $DQGHDOJHPHQHOHGHQYHUJDGHULQJNRPHQLQGHYHUHQLJLQJDOOHEHYRHJGKHGHQ
WRHGLHQLHWGRRUGHZHWRIGHVWDWXWHQDDQKHWEHVWXXU]LMQRSJHGUDJHQ
 $OJHPHQHOHGHQYHUJDGHULQJHQ]LMQRSHQEDDUHQYULMWRHJDQNHOLMNHQZRUGHQ]R
YDDNJHKRXGHQDOVKHWEHVWXXUGLWQRGLJDFKW
 -DDUOLMNVXLWHUOLMN]HVPDDQGHQQDDIORRSYDQKHWERHNMDDUZRUGWHHQDOJHPHQH
OHGHQYHUJDGHULQJGHMDDUYHUJDGHULQJJHKRXGHQ,QGH]HMDDUYHUJDGHULQJNRPHQ
RQGHUPHHUDDQGHRUGH
 KHWMDDUYHUVODJ
 GHEDODQVHQGHVWDDWYDQEDWHQHQODVWHQ PHWWRHOLFKWLQJ
 KHWYHUVODJYDQGHNDVFRPPLVVLH
 GHEHQRHPLQJYDQGHNDVFRPPLVVLHYRRUKHWYROJHQGH ERHNMDDU
 GHYRRU]LHQLQJLQHYHQWXHOH YDFDWXUHV
 YRRUVWHOOHQ]RDOVDDQJHNRQGLJGELMGHRSURHSLQJYRRUGH MDDUYHUJDGHULQJ
 'HQRWXOHQYDQGHDOJHPHQHOHGHQYHUJDGHULQJHQZRUGHQRSHQEDDUJHPDDNWHQ
WHUNHQQLVYDQGHOHGHQJHEUDFKW

3DJLQDYDQ

9HUHQLJLQJ'RUSVUDDG6LQW3DQFUDV

.YN$ONPDDUQU

$UWLNHO6WHPUHFKWHQYROPDFKW

 OHGHUOLGYDQGHYHUHQLJLQJGDWQLHWJHVFKRUVWLVKHHIWVWHPUHFKW
 (HQVWHPJHUHFKWLJGHNDQVOHFKWVQDPHQVppQ  DQGHUHVWHPJHUHFKWLJGHSHU
YROPDFKW
VWHPPHQ
 (HQVWHPJHUHFKWLJGHNDQVOHFKWVDDQppQ  DQGHUHVWHPJHUHFKWLJGHVFKULIWHOLMN
YROPDFKWYHUOHQHQWRWKHWXLWEUHQJHQYDQ]LMQ VWHP
 (HQUHFKWVSHUVRRQGLHOLGLVYDQGHYHUHQLJLQJNDQ]LMQVWHPUHFKWVOHFKWV
XLWRHIHQHQPLGGHOVppQ  QDWXXUOLMNSHUVRRQGLHGRRUKHWUHFKWVSHUVRRQ
GDDUWRHVFKULIWHOLMNLVJHYROPDFKWLJG
 9ROPDFKWHQGLHQHQUHFKWVJHOGLJRQGHUWHNHQGYRRUDDQYDQJYDQGHYHUJDGHULQJ
ELMKHWEHVWXXULQJHOHYHUGWH ZRUGHQ

$UWLNHO%HVOXLWYRUPLQJYDQGHDOJHPHQHOHGHQYHUJDGHULQJ

 2SGHDOJHPHQHOHGHQYHUJDGHULQJHQKHHIWLHGHUOLGKHWUHFKWKHWZRRUGWH
YRHUHQ
 $OOHEHVOXLWHQYDQGHDOJHPHQHOHGHQYHUJDGHULQJZRUGHQJHQRPHQPHW
WZHHGHUGHPHHUGHUKHLGYDQGHJHOGLJXLWJHEUDFKWHVWHPPHQWHQ]LMGHVWDWXWHQ
RIGHZHWDQGHUVEHSDOHQ
 %ODQFRVWHPPHQZRUGHQEHVFKRXZGDOVQLHWWH]LMQ XLWJHEUDFKW
 $OOHVWHPPLQJHQJHVFKLHGHQPRQGHOLQJWHQ]LMKHWEHVWXXUHHQVFKULIWHOLMNH
VWHPPLQJ
ZHQVW
 %HVOXLWYRUPLQJELMDFFODPDWLHLVPRJHOLMNWHQ]LMHHQVWHPJHUHFKWLJGHKRRIGHOLMNH
VWHPPLQJ
YHUODQJW
 6FKULIWHOLMNHVWHPPLQJJHVFKLHGWELMRQJHWHNHQGHJHVORWHQEULHIMHV
 (HQJHQRPHQEHVOXLWLVJHOGLJDOVGHXLWQRGLJLQJYRRUGHDOJHPHQH
OHGHQYHUJDGHULQJRSGHMXLVWHZLM]HLVJHEHXUG

$UWLNHO%LMHHQURHSLQJDOJHPHQHOHGHQYHUJDGHULQJ

 'HDOJHPHQHOHGHQYHUJDGHULQJHQZRUGHQELMHHQJHURHSHQGRRUKHWEHVWXXU
3DJLQDYDQ
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 'HRSURHSLQJJHVFKLHGWVFKULIWHOLMNDDQGHOHGHQHQRIGRRUDDQNRQGLJLQJLQHHQ
PHGH LQ
6LQW3DQFUDVYHUVFKLMQHQGGDJRIZHHNEODGGDQZHOYLDKXLVDDQKXLVYHUVSUHLGLQJ
'HWHUPLMQYRRUGHRSURHSLQJEHGUDDJWWHQPLQVWH]HYHQGDJHQ
 %LMGHRSURHSLQJZRUGHQGHWHEHKDQGHOHQRQGHUZHUSHQYHUPHOGHQZRUGWGHWHU
LQ]DJHOHJJLQJYDQGHVWXNNHQ DDQJHJHYHQ
 +HWEHVWXXULVYHUSOLFKWRSVFKULIWHOLMNYHU]RHNYDQWHQPLQVWHHHQ]RGDQLJDDQWDO
OHGHQDOVEHYRHJGLVWRWKHWXLWEUHQJHQYDQHHQWLHQGH OH JHGHHOWHGHU
VWHPPHQWRWKHWELMHHQURHSHQYDQHHQDOJHPHQHOHGHQYHUJDGHULQJRSHHQ
WHUPLMQYDQQLHWODQJHUGDQYLHUZHNHQ,QGLHQDDQKHWYHU]RHNELQQHQGDJHQ
JHHQJHYROJZRUGWJHJHYHQNXQQHQGHYHU]RHNHUV]HOIWRWGLHELMHHQURHSLQJ
RYHUJDDQGRRURSURHSLQJRYHUHHQNRPVWLJOLGYDQGLWDUWLNHO'HYHU]RHNHUVNXQQHQ
DQGHUHQGDQEHVWXXUVOHGHQEHODVWHQPHWGHOHLGLQJYDQGHYHUJDGHULQJHQKHW
RSVWHOOHQYDQGHQRWXOHQ

$UWLNHO6WDWXWHQZLM]LJLQJ

 'HDOJHPHQHOHGHQYHUJDGHULQJLVEHYRHJGGH]HVWDWXWHQWHZLM]LJHQ
 (HQVWDWXWHQZLM]LJLQJWUHHGWLQZHUNLQJQDGDWKLHUYDQHHQQRWDULsOHDNWHLV
RSJHPDDNW7RWKHWGRHQYHUOLMGHQYDQGHDNWHLVLHGHUEHVWXXUVOLGEHYRHJG

$UWLNHO2QWELQGLQJ

 'HYHUHQLJLQJNDQZRUGHQRQWERQGHQGRRUHHQEHVOXLWYDQGHDOJHPHQH
OHGHQYHUJDGHULQJ
 9RRU]RYHUGHUHFKWHULQJHYROJHZHWWHOLMNYRRUVFKULIWJHHQDQGHUHYHUHIIHQDDUV
KHHIWEHQRHPGJHVFKLHGWGHYHUHIIHQLQJYDQKHWYHUPRJHQYDQGHRQWERQGHQ
YHUHQLJLQJGRRUKHWEHVWXXU'HDOJHPHQHOHGHQYHUJDGHULQJLVHYHQZHOEHYRHJG
ELMKHWEHVOXLWWRWRQWELQGLQJppQRIPHHUYHUHIIHQDDUVWH EHQRHPHQ
 $DQKHWEDWLJVDOGRQDYHUHIIHQLQJZRUGWELMKHWEHVOXLWWRWRQWELQGLQJHHQ
EHVWHPPLQJJHJHYHQ
 'HERHNHQHQEHVFKHLGHQYDQGHYHUHQLJLQJPRHWHQZRUGHQEHZDDUGJHGXUHQGH
WLHQMDUHQQDDIORRSYDQGHYHUHIIHQLQJ%HZDDUGHULVGHJHQHGLHGRRUGH
DOJHPHQHOHGHQYHUJDGHULQJDOV]RGDQLJLVDDQJHZH]HQ

$UWLNHO+XLVKRXGHOLMNUHJOHPHQW

 +HWEHVWXXUVWHOWKHWHHUVWHKXLVKRXGHOLMNUHJOHPHQWYDVW
3DJLQDYDQ
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 +HWKXLVKRXGHOLMNUHJOHPHQWNDQGRRUGHDOJHPHQHOHGHQYHUJDGHULQJZRUGHQ
JHZLM]LJG
 +HWKXLVKRXGHOLMNUHJOHPHQWPDJQLHWLQVWULMG]LMQPHWGHZHWRIGHVWDWXWHQ

3DJLQDYDQ

9HUHQLJLQJ'RUSVUDDG6LQW3DQFUDV
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ĂŶŚĞƚĐŽůůĞŐĞǀĂŶĞŶt>ĂŶŐĞĚŝũŬ
ŝĞŶƐǁŝũǌĞŚĞƌŝŶĚĞůŝŶŐƐŽŶƚǁĞƌƉ
WŽƐƚďƵƐϭϱ
ϭϳϮϯ'EŽŽƌĚʹ^ĐŚĂƌǁŽƵĚĞ
dĞǀĞŶƐƉĞƌŵĂŝůǀŝĂŝŶĨŽΛŐĞŵĞĞŶƚĞůĂŶŐĞĚŝũŬ͘Ŷů

>ĂŶŐĞĚŝũŬϭϬĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϵ
'ĞĂĐŚƚŽůůĞŐĞ͕
,ŝĞƌďŝũĚŝĞŶƚĚĞĨƌĂĐƚŝĞǀĂŶ<ůĞƵƌƌŝũŬ>ĂŶŐĞĚŝũŬĞĞŶǌŝĞŶƐǁŝũǌĞŝŶŽƉŚĞƚŚĞƌŝŶĚĞůŝŶŐƐŽŶƚǁĞƌƉ͘
tŝũĚŝĞŶĞŶĞĞŶŶĞŐĂƚŝĞǀĞǌŝĞŶƐǁŝũǌĞŝŶĞŶǌŝũŶŚĞƚŽƉǀĞůĞƉƵŶƚĞŶŶŝĞƚĞĞŶƐŵĞƚĚŝƚĐŽŶĐĞƉƚ
ŚĞƌŝŶĚĞůŝŶŐƐŽŶƚǁĞƌƉĨƵƐŝĞ>ĂŶŐĞĚŝũŬŵĞƚ,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚ͘
DĞƚŶĂŵĞŚĞƚĚƌĂĂŐǀůĂŬŽŶĚĞƌǌŽĞŬǀŽŽƌĂĨĞŶĂĐŚƚĞƌĂĨŽŶĚĞƌĚĞŝŶǁŽŶĞƌƐǀĂŶ>ĂŶŐĞĚŝũŬƐĐŚŝĞƚĞƌŶƐƚŝŐ
ƚĞŬŽƌƚ͘ĂĂƌŵĞĞŝƐĞĞŶǀĂŶĚĞďĞůĂŶŐƌŝũŬƐƚĞƉŝũůĞƌƐǀĂŶŚĞƚďĞůĞŝĚƐŬĂĚĞƌŚĞƌŝŶĚĞůŝŶŐǌĞĞƌ
ŽŶǌŽƌŐǀƵůĚŝŐƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚ͕
/ŶĂƉƌŝůϮϬϭϳďĞƐůŽŽƚĞĞŶŬƌĂƉƉĞŵĞĞƌĚĞƌŚĞŝĚǀĂŶĚĞƚŽĞŶŵĂůŝŐĞŐĞŵĞĞŶƚĞƌĂĂĚƚŽƚŚĞƚĂĂŶŐĂĂŶǀĂŶ
ĞĞŶĂŵďƚĞůŝũŬĞĨƵƐŝĞŵĞƚĞĞŶŽĨŵĞĞƌĚĞƌĞďƵƵƌƚŐĞŵĞĞŶƚĞƐ͘ŽŽƌƚŽĞŶŵĂůŝŐĐŽůůĞŐĞǌŝũŶƚŽĞŶ
ŐĞƐƉƌĞŬŬĞŶŐĞǀŽĞƌĚŵĞƚĞĞŶǀŝĞƌƚĂůĂĂŶŐƌĞŶǌĞŶĚĞďƵƵƌƚŐĞŵĞĞŶƚĞƐ͘ĞŐĞŵĞĞŶƚĞĞƌŐĞŶŐĂĨĂĂŶ
ǀŽŽƌŐĞĞŶĞŶŬĞůĞǀŽƌŵǀĂŶĨƵƐŝĞǁĂƚƚĞǀŽĞůĞŶ͘ĞŐĞŵĞĞŶƚĞƐ^ĐŚĂŐĞŶĞŶůŬŵĂĂƌǁŝůĚĞŶǁĞů
ƐƉƌĞŬĞŶŽǀĞƌĞĞŶďĞƐƚƵƵƌůŝũŬĞĨƵƐŝĞ͕ŵĂĂƌŶŝĞƚŽǀĞƌĞĞŶĂŵďƚĞůŝũŬĞĨƵƐŝĞ͘ĞŐĞŵĞĞŶƚĞ
,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚǁŝůĚĞǁĞůĞĞŶĂŵďƚĞůŝũŬĞĨƵƐŝĞĂĂŶŐĂĂŶŵĂĂƌŵĞƚƐƚŝƉŽƉĚĞŚŽƌŝǌŽŶǀĂŶĞĞŶ
ďĞƐƚƵƵƌůŝũŬĞĨƵƐŝĞ͘
/ŶĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϳďĞƐůŽŽƚĚĞǌĞůĨĚĞŬƌĂƉƉĞŵĞĞƌĚĞƌŚĞŝĚƚŽƚĞĞŶĂŵďƚĞůŝũŬĞĨƵƐŝĞŵĞƚ
,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚ͘ĞŝŶǁŽŶĞƌƐǀĂŶ>ĂŶŐĞĚŝũŬǁĞƌĚďĞůŽŽĨĚĚĂƚŚĞƚƐůĞĐŚƚƐŽŵĞĞŶĂŵďƚĞůŝũŬĞ
ƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐŐŝŶŐŽĨǌŽĂůƐƐŽŵŵŝŐĞŝŶǁŽŶĞƌƐďĞŶŽĞŵĚĞŶ͞ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĞǁĞƌĚƐĂŵĞŶŐĞǀŽĞŐĚ͘͟
ůůĞŝŶǁŽŶĞƌƐǀĂŶ>ĂŶŐĞĚŝũŬŐŝŶŐĞŶĞƌĚĂŶŽŽŬǀĂŶƵŝƚĚĂƚ>ĂŶŐĞĚŝũŬǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐǌŽƵďůŝũǀĞŶ͘ŝƚŐŽůĚ
ĞǀĞŶĞĞŶƐǀŽŽƌĚĞŝŶǁŽŶĞƌƐǀĂŶ,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚ͘
/ŶŵĂĂƌƚϮϬϭϴǁĂƌĞŶĚĞǀĞƌŬŝĞǌŝŶŐĞŶǀŽŽƌĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞƌĂĂĚ͘^ůĞĐŚƚƐϯƉĂƌƚŝũĞŶŚĂĚĚĞŶŝŶŚƵŶ
ǀĞƌŬŝĞǌŝŶŐƐƉƌŽŐƌĂŵŵĂĞĞŶďĞƐƚƵƵƌůŝũŬĞĨƵƐŝĞƐƚĂĂŶ͘ĞǌĞĚƌŝĞƉĂƌƚŝũĞŶŚĂĚĚĞŶǀŽŽƌĚĞǀĞƌŬŝĞǌŝŶŐĞŶ
ŝŶŵĂĂƌƚϮϬϭϴŐĞǌĂŵĞŶůŝũŬϰǀĂŶĚĞϮϭǌĞƚĞůƐĞŶŶĂĚĞǀĞƌŬŝĞǌŝŶŐĞŶǀĂŶŵĂĂƌƚϮϬϭϴŶŽŐƐƚĞĞĚƐϰǀĂŶ
ĚĞϮϭǌĞƚĞůƐ͘ĞǀĞƌŬŝĞǌŝŶŐƐƉƌŽŐƌĂŵŵĂ͛ƐǀĂŶĚĞŽǀĞƌŝŐĞϲƉĂƌƚŝũĞŶŐĂǀĞŶůƵŝĚĞŶĚƵŝĚĞůŝũŬĂĂŶĚĂƚ
>ĂŶŐĞĚŝũŬǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐŵŽĞƐƚďůŝũǀĞŶ͕ǁĂĂƌďŝũϮƉĂƌƚŝũĞŶĚĂŶǁĞůǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐŚĞŝĚŵĞƚĞĞŶĂŵďƚĞůŝũŬĞ
ĨƵƐŝĞ͘ĞǌĞϲƉĂƌƚŝũĞŶďĞŚĂĂůĚĞŶĚĞŽǀĞƌŝŐĞϭϳǌĞƚĞůƐ͘Ğ>ĂŶŐĞĚŝũŬĞƌŬŝĞǌĞƌŚĂĚĚƵŝĚĞůŝũŬŐĞƐƉƌŽŬĞŶ
ĞŶŚŝĞƌŵĞĞŐĞďƌƵŝŬŐĞŵĂĂŬƚǀĂŶǌŝũŶŽĨŚĂĂƌĚĞŵŽĐƌĂƚŝƐĐŚƌĞĐŚƚ͘
ŝŶŶĞŶϰϴƵƵƌŶĂĚĞǀĞƌŬŝĞǌŝŶŐĞŶŶŽĚŝŐĚĞŶĚĞƚǁĞĞŐƌŽŽƚƐƚĞƉĂƌƚŝũĞŶ͕ďĞŝĚĞǀŽŽƌĞĞŶǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐ
>ĂŶŐĞĚŝũŬ͕ďĞƵƌƚĞůŝŶŐƐĚĞŽǀĞƌŝŐĞƉĂƌƚŝũĞŶƵŝƚǀŽŽƌĐŽĂůŝƚŝĞŽŶĚĞƌŚĂŶĚĞůŝŶŐĞŶ͘ĞǀŽůŐŽƌĚĞǀĂŶ
ƵŝƚŶŽĚŝŐĞŶǁĂƐǀƌĞĞŵĚŐĞŶŽĞŐŚĞƚĞĞƌƐƚĚĞĚƌŝĞƉĂƌƚŝũĞŶ͕ŵĞƚŐĞǌĂŵĞŶůŝũŬƐůĞĐŚƚƐϰǌĞƚĞůƐ͕ĚŝĞǀŽŽƌ
ĞĞŶĨƵƐŝĞǁĂƌĞŶ͘

'ĞůŝũŬƚŝũĚŝŐǁĞƌĚĞƌĞŶƐĐŚŽƚĂĂŶŚĞƚǁĞƌŬŐĞǌĞƚŽŵĞĞŶƌĂƉƉŽƌƚƵŝƚƚĞďƌĞŶŐĞŶǁĂĂƌďŝũĚĞĂŵďƚĞůŝũŬĞ
ĨƵƐŝĞŵĞƚ,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚǌŽŐĞŶĂĂŵĚŶŝĞƚƐŽƉǌŽƵůĞǀĞƌĞŶ͘ƌǁĞƌĚďŝŶŶĞŶϯŵĂĂŶĚĞŶŶĂĚĞ
ǀĞƌŬŝĞǌŝŶŐĞŶŝŶŐĞǌĞƚŽƉĞĞŶďĞƐƚƵƵƌůŝũŬĞĨƵƐŝĞ͘ĞŶǀŽƌŵǁĂĂƌǀŽŽƌƐůĞĐŚƚƐϰͬϮϭǀĂŶĚĞ>ĂŶŐĞĚŝũŬĞƌ
ďĞǀŽůŬŝŶŐŚĂĚŐĞŬŽǌĞŶ͘
sĂŶĂĨĚĂƚŵŽŵĞŶƚŝƐĞƌŶŽŽŝƚĞŶƚĞŶŝŵŵĞƌŶĂĂƌĚƌĂĂŐǀůĂŬŐĞǌŽĐŚƚŝŶĚĞ>ĂŶŐĞĚŝũŬĞƌƐĂŵĞŶůĞǀŝŶŐŽĨ
ĞĞŶĐŽŶƐƵůƚĂƚŝĞŐĞĚĂĂŶŽŶĚĞƌŝŶǁŽŶĞƌƐ͘/ŵŵĞƌƐǀŽŽƌĞĞŶďĞƐƚƵƵƌůŝũŬĞĨƵƐŝĞǁĂƌĞŶĞƌ͕ǌŽďůĞĞŬƵŝƚĚĞ
ŐĞƐƉƌĞŬƐǀĞƌƐůĂŐĞŶǀĂŶĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϳ͕ŵĞĞƌĚĞƌĞďƵƵƌƚŐĞŵĞĞŶƚĞƐďĞƌĞŝĚ͘ĞŶĚƌŝĞƚĂůƉŽůŝƚŝĞŬĞ
ƉĂƌƚŝũĞŶŚĞĞĨƚŚĞƌŚĂĂůĚĞůŝũŬǀŝĂŵŽƚŝĞƐ͕ĂŵĞŶĚĞŵĞŶƚĞŶ͕ƌĂĂĚƐǀƌĂŐĞŶĞŶŝŶƚĞƌƉĞůůĂƚŝĞŐĞƚƌĂĐŚƚŽŵ
ĞĞƌƐƚĚĞŝŶǁŽŶĞƌƐƚĞĐŽŶƐƵůƚĞƌĞŶĞŶƚĞďĞǀƌĂŐĞŶ͘ĞĐŽĂůŝƚŝĞǁĂƐĚĂĂƌƚŽĞŶŝĞƚďĞƌĞŝĚĞŶƐƚĞŵĚĞŚŝĞƌ
ƐƚĞĞĚƐƚĞŐĞŶ͘
EĂĚĂƚĚĞĚƵǀĞůƵŝƚŚĞƚĚŽŽƐũĞǁĂƐ͕ŝŶĚĞǌŽŵĞƌǀĂŶϮϬϭϴ͕ƐƚƵƵƌĚĞŚĞƚŽůůĞŐĞǀĂŶĞŶtǀĂŶĚĞ
ŐĞŵĞĞŶƚĞůŬŵĂĂƌŽƉϭϭƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϴĞĞŶďƌŝĞĨĂĂŶĚĞŽůůĞŐĞƐǀĂŶ,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚĞŶ
>ĂŶŐĞĚŝũŬĚĂƚǌŝũŽǀĞƌĞĞŶŐĞǌĂŵĞŶůŝũŬĞďĞƐƚƵƵƌůŝũŬĞƚŽĞŬŽŵƐƚǁŝůĚĞƉƌĂƚĞŶ͘EĂĂƌǀĞƌůƵŝĚƚĞŶŽŽŬ
ŐĞŵĞůĚǌŝũŶĚĞĐŽůůĞŐĞƐǀĂŶ,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚĞŶ>ĂŶŐĞĚŝũŬǁĞůŚĞƚŐĞƐƉƌĞŬĂĂŶŐĞŐĂĂŶŵĞƚůŬŵĂĂƌ͕
ŵĂĂƌŚĞďďĞŶĚĂĂƌǀĞƌƚĞůĚĚĂƚǌŝũƐĂŵĞŶĞĞŶĨƵƐŝĞĂĂŶŐĂĂŶ͘sŽŽƌĞĞŶŐƌŽŽƚŐĞĚĞĞůƚĞŝŶǁŽŶĞƌƐǀĂŶ
>ĂŶŐĞĚŝũŬďŝũǌŽŶĚĞƌǁĂŶƚƐŽĐŝĂĂůĞĐŽŶŽŵŝƐĐŚŚĞďďĞŶǌŝũǀĂŶŽƵĚƐŚĞƌĞŶŽŽŬŶƵŶŽŐƐƚĞĞĚƐŶĞƚǌŽǀĞĞů
ŵĞƚůŬŵĂĂƌŽƉĚĂŶŵĞƚ,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚ͘
EĂĚĂƚŽƉϮϲĨĞďƌƵĂƌŝϮϬϭϵĚĞƌĂĂĚŶŝĞƚͲƵŶĂŶŝĞŵďĞƐůŽƚĞŶŚĂĚƚŽƚĞĞŶƉƌŝŶĐŝƉĞďĞƐůƵŝƚďĞƐƚƵƵƌůŝũŬĞ
ĨƵƐŝĞŵĞƚ,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚĞŶĞƌŐĞĞŶǁĞŐƚĞƌƵŐǁĂƐ͕ŚĞďďĞŶŝŶǁŽŶĞƌƐĚƵƐĂĐŚƚĞƌĂĨĞĞŶǌŽŐĞŶĂĂŵĚ
ĨƵƐŝĞŵĂŐĂǌŝŶĞŽŶƚǀĂŶŐĞŶ͘ĞǀĞƌďŝũƐƚĞƌŝŶŐŽŶĚĞƌĂůůĞ>ĂŶŐĞĚŝũŬĞƌŝŶǁŽŶĞƌƐǁĂƐŐƌŽŽƚ͘/ŶĂůůĞǌĞƐĚĞ
ĚŽƌƉƐŬĞƌŶĞŶǁĞƌĚǀĞƌŽŶƚǁĂĂƌĚŝŐĚŐĞƌĞĂŐĞĞƌĚ͘KŵĚĂƚŽŶĚĞƌƚƵƐƐĞŶďĞŬĞŶĚǁĂƐĚĂƚĚĞǌĞŚĞƌŝŶĚĞůŝŶŐ
ŽŶĚĞƌŚĞƚŶŝĞƵǁĞŚĞƌŝŶĚĞůŝŶŐƐďĞůĞŝĚϮϬϭϵǀĂůƚ͕ǁĞƌĚĞŶĞƌĂůƐŶŽŐĐŽŶƐƵůƚĂƚŝĞĂǀŽŶĚĞŶŐĞŚŽƵĚĞŶ͘
ĐŚƚĞƌĚĞĚĂƚĂǀĂŶĚĞǌĞĂǀŽŶĚĞŶǁĂƌĞŶĂůůĞĞŶƚĞǀŝŶĚĞŶĂůƐũĞǀŝĂĞĞŶůŝŶŬĚŝĞŽƉƉĂƉŝĞƌŝŶŚĞƚ
ŵĂŐĂǌŝŶĞŐĞŶŽĞŵĚǁĞƌĚĞŶŽƉǌŽĐŚƚ͘ƌǁĞƌĚǀĞƌǌƵŝŵĚŽŵŝŶŚĞƚŵĂŐĂǌŝŶĞĚĞĚĂƚĂƚĞŶŽĞŵĞŶ͘
ŽǀĞŶĚŝĞŶǁĞƌĚĞƌŝŶĞĞƌƐƚĞŝŶƐƚĂŶƚŝĞŐĞĞŶƉĞƌƐďĞƌŝĐŚƚŽǀĞƌǀĞƌǌŽŶĚĞŶŶĂĂƌĚĞŵĞĚŝĂ͘WĂƐƚŽĞŶ
ĞŶŬĞůĞƉŽůŝƚŝĞŬĞƉĂƌƚŝũĞŶĞƌǀƌĂŐĞŶŽǀĞƌŐŝŶŐĞŶƐƚĞůůĞŶŽĨǌĞůĨƌĞĐŚƚƐƚƌĞĞŬƐĚĞŵĞĚŝĂŝŶĨŽƌŵĞĞƌĚĞŶ
ŬǁĂŵĞƌĂĐƚŝĞŽŵĚĞĂǀŽŶĚĞŶƚĞƉƵďůŝĐĞƌĞŶ͘ŶĚĞƌƉƌŽďůĞĞŵǁĂƐĚĂƚĐŽůůĞŐĞƐǀĂŶ,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚ
ĞŶ>ĂŶŐĞĚŝũŬĚĞǌĞĂǀŽŶĚĞŶĂůŽŵϭϵƵƵƌůŝĞƚĞŶĂĂŶǀĂŶŐĞŶ͘sĞůĞŝŶǁŽŶĞƌƐǁĂƌĞŶƚŽƚĂĂůŶŝĞƚŝŶĚĞ
ŐĞůĞŐĞŶŚĞŝĚŽŵŽƉǌŽ͛ŶǀƌŽĞŐƚŝũĚƐƚŝƉŝŶĚĞĂǀŽŶĚŚŝĞƌĂĂŶǁĞǌŝŐƚĞǌŝũŶ͘
>ĞĚĞŶǀĂŶŽŶǌĞĨƌĂĐƚŝĞŚĞďďĞŶĂůůĞĐŽŶƐƵůƚĂƚŝĞĂǀŽŶĚĞŶŝŶĂůůĞĚŽƌƉƐŬĞƌŶĞŶǀĂŶ>ĂŶŐĞĚŝũŬ
ďŝũŐĞǁŽŽŶĚ͘/ŶĚĞŬĞƌŶĞŶEŽŽƌĚͲĞŶƵŝĚʹ^ĐŚĂƌǁŽƵĚĞ͕ƌŽĞŬŽƉ>ĂŶŐĞĚŝũŬǁĂƐĚĞŽƉŬŽŵƐƚŶŝĞƚ
ŚŽŽŐ͕ĞĐŚƚĞƌĚĞĂĂŶǁĞǌŝŐĞŶƐƉƌĂŬĞŶĂůůĞŶǌŝĐŚƵŝƚƚĞŐĞŶĞĞŶĨƵƐŝĞŵĞƚ,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚĞŶƐƉƌĂŬĞŶ
ǀŽŽƌĂůŽǀĞƌŚĞƚĨĞŝƚĚĂƚǌĞŐĞĞŶƐǌŝŶƐďĞƚƌŽŬŬĞŶŽĨǀŽŽƌĂĨŐĞǀƌĂĂŐĚǁĂƌĞŶŚŝĞƌŽǀĞƌ͘
/ŶĚĞŬĞƌŶKƵĚŬĂƌƐƉĞůǁĂƐĚĞŽƉŬŽŵƐƚďĞĚƵŝĚĞŶĚŚŽŐĞƌ͕ĚĞǌĞůĨĚĞŐĞůƵŝĚĞŶĞŶǌŽƌŐĞŶ͘
/Ŷ<ŽĞĚŝũŬǁĂƌĞŶƉĞƌĐĞŶƚƵĞĞůǀĞĞůďĞǁŽŶĞƌƐĂĂŶǁĞǌŝŐ͘KŽŬďůĞĞŬĚĂƚĞĞŶĂĐƚŝĞǀĞŝŶǁŽŽŶƐƚĞƌĚĂĂƌ
ŚƵŝƐĂĂŶŚƵŝƐŚĂŶĚƚĞŬĞŶŝŶŐĞŶǀĞƌǌĂŵĞůĚŚĂĚ͘ĞŶŐƌŽƚĞŵĞĞƌĚĞƌŚĞŝĚǀĂŶĚĞŝŶǁŽŶĞƌƐƵŝƚŚĞƚ
>ĂŶŐĞĚŝũŬĞƌĚĞĞůǀĂŶ<ŽĞĚŝũŬǁŝůĚĞĂĂŶƐůƵŝƚŝŶŐďŝũůŬŵĂĂƌ͕ŝŵŵĞƌƐŚĞƚŐƌŽŽƚƐƚĞĚĞĞůǀĂŶ<ŽĞĚŝũŬ
ďĞŚŽŽƌƚĚĂĂƌĂůƐŝŶĚƐϭϵϳϮƚŽĞ͘
/ŶĚĞŬĞƌŶ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐǁĂƐĚĞŽƉŬŽŵƐƚǌĞĞƌŚŽŽŐ͘ƌǁĂƌĞŶǌĞůĨƐƚǁĞĞĂǀŽŶĚĞŶŶŽĚŝŐ͘KƉďĞŝĚĞ
ĂǀŽŶĚĞŶƐƉƌĂŬĞŶϵϱйǀĂŶĚĞĂĂŶǁĞǌŝŐĞŶǌŝĐŚƵŝƚǀŽŽƌĞĞŶĂĂŶƐůƵŝƚŝŶŐŵĞƚĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞůŬŵĂĂƌ͘
/ŶĚĞůŬŵĂĂƌƐĐŚĞŽƵƌĂŶƚǀĂŶϵũƵůŝϮϬϭϲŚĂĚĚĞƚŽĞŶŵĂůŝŐŽŵŵŝƐƐĂƌŝƐǀĂŶĚĞ<ŽŶŝŶŐ͕ĚĞŚĞĞƌ
ZĞŵŬĞƐ͕ŝŶĞĞŶŝŶƚĞƌǀŝĞǁĂůƐŐĞŵĞůĚ͕ĚĂƚŵŽĐŚƚŚĞƚǁĂƚďĞƚƌĞĨƚĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞ>ĂŶŐĞĚŝũŬƚŽƚĞĞŶ
ďĞƐƚƵƵƌůŝũŬĞĨƵƐŝĞŬŽŵĞŶ͕ǀŽŽƌĚĞŬĞƌŶĞŶ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐĞŶ<ŽĞĚŝũŬĞĞŶĂƉĂƌƚĞůŽŐŝƐĐŚĞƐƚĂƉŐĞŵĂĂŬƚ

ǌŽƵŵŽĞƚĞŶǁŽƌĚĞŶ͗ŝŶĚĞůĞŶŵĞƚĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞůŬŵĂĂƌ͘ůůĞŝŶǁŽŶĞƌƐǌŝũŶĞƌĚĂŶŽŽŬǀĂŶƵŝƚŐĞŐĂĂŶ
ĚĂƚŚƵŶŬĞƌŶĞŶ<ŽĞĚŝũŬĞŶ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐĞĞŶŚĞƌŝŶĚĞůŝŶŐŵĞƚůŬŵĂĂƌǌŽƵĚĞŶĂĂŶŐĂĂŶ͘sĂŶĂůůĞ
ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝĞĂǀŽŶĚĞŶĂĐŚƚĞƌĂĨ͕ŶĂŚĞƚƉƌŝŶĐŝƉĞďĞƐůƵŝƚƚŽƚĨƵƐŝĞ͕ŝŶ>ĂŶŐĞĚŝũŬĞŶ,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚǌŝũŶ
ǀƌĞĞŵĚŐĞŶŽĞŐŐĞĞŶŽĨĨŝĐŝģůĞǀĞƌƐůĂŐĞŶŐĞŵĂĂŬƚ͘
hŝƚĞŝŶĚĞůŝũŬŬŽŶĚĞŶĚŽŽƌĚĞŐƌŽƚĞǁĞĞƌƐƚĂŶĚƚĞŐĞŶĞĞŶĨƵƐŝĞǀĂŶ>ĂŶŐĞĚŝũŬŵĞƚ,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚ
ŐĞƵŝƚĚŽŽƌĚĞŝŶǁŽŶĞƌƐǀĂŶ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐĞŶ<ŽĞĚŝũŬĚĞĐŽůůĞŐĞƐǀĂŶ,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚĞŶ>ĂŶŐĞĚŝũŬŶŝĞƚ
ŚĞĞŶŽŵĞĞŶĞǆƚƌĂŽŶĚĞƌǌŽĞŬŽŶĚĞƌĚĞǌĞŝŶǁŽŶĞƌƐ͘
ŝƚůĞŝĚĚĞƚŽƚǀĞƌŽŶƚǁĂĂƌĚŝŐŝŶŐďŝũĚĞŝŶǁŽŶĞƌƐǀĂŶKƵĚŬĂƌƐƉĞů͕EŽŽƌĚͲĞŶƵŝĚͲ^ĐŚĂƌǁŽƵĚĞĞŶ
ƌŽĞŬŽƉ>ĂŶŐĞĚŝũŬ͘tĂĂƌŽŵŵŽĐŚƚĞŶǌŝũŶŝĞƚĞĞŶĚƌĂĂŐǀůĂŬŽŶĚĞƌǌŽĞŬŽŶĚĞƌŐĂĂŶ͍ŝũŚĞƌŚĂůŝŶŐ
ŚĞĞĨƚĞĞŶĂĂŶƚĂůƉŽůŝƚŝĞŬĞƉĂƌƚŝũĞŶ͕ǁĂĂƌŽŶĚĞƌŽŶǌĞƉĂƌƚŝũŐĞǀƌĂĂŐĚ͕ŽŵŝŶǁŽŶĞƌƐǀĂŶĂůůĞǌĞƐĚĞ
>ĂŶŐĞĚŝũŬĞƌŬĞƌŶĞŶƚĞŽŶĚĞƌǀƌĂŐĞŶ͘
sƌĞĞŵĚŐĞŶŽĞŐŽĨŵŝƐƐĐŚŝĞŶǁĞůďĞǁƵƐƚǁĞƌĚĚŝƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬŽŶĚĞƌĚĞŝŶǁŽŶĞƌƐǀĂŶWĂŶĐƌĂƐĞŶ
<ŽĞĚŝũŬƚƵƐƐĞŶ,ĞŵĞůǀĂĂƌƚĞŶWŝŶŬƐƚĞƌĞŶďĞǌŽƌŐĚ͕ǁĂĂƌďŝũĚĞŝŶůĞǀĞƌĚĂƚƵŵŚĞĞůĚŝĐŚƚŽƉĚĞ
ƵŝƚŶŽĚŝŐŝŶŐůĂŐ͘sĞĞůŝŶǁŽŶĞƌƐŐĞŶŽƚĞŶǀĂŶĞĞŶǀĂŬĂŶƚŝĞ͕ĚĞǌĞĨĞĞƐƚĚĂŐĞŶ͕ǌŝũǀŽŶĚĞŶƚĞůĂĂƚĚĞ
ĞŶǀĞůŽƉďŝũŚƵŶǀĂŬĂŶƚŝĞƉŽƐƚ͘dŽĐŚŚĞĞĨƚŶŽŐĞĞŶǌĞĞƌŐƌŽŽƚƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ;ǌŝĞďŝũůĂŐĞ
ŚĞƌŝŶĚĞůŝŶŐƐŽŶƚǁĞƌƉͿĚĞǌĞĞŶƋƵġƚĞŝŶŐĞǀƵůĚ͘
ĞŝŶǁŽŶĞƌƐǀĂŶ<ŽĞĚŝũŬĞŶ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐŚĂĚĚĞŶǀĞƌǁĂĐŚƚĚĞǀƌĂĂŐƚĞŬƌŝũŐĞŶďŝũǁĞůŬĞ
ďƵƵƌƚŐĞŵĞĞŶƚĞǌŝũǌŝĐŚǁŝůĚĞŶĂĂŶƐůƵŝƚĞŶ͘ŝĞǀƌĂĂŐŽŶƚďƌĂŬĞĐŚƚĞƌ͘ĐŚƚĞƌďŝũĚĞǀƌĂĂŐϮǀƵůĚĞŶ
ƐůĞĐŚƚƐϭϭƉƌŽĐĞŶƚǀĂŶĚĞŝŶǁŽŶĞƌƐŝŶĚĂƚǌĞŚĞƚĞĞŶƐǁĂƌĞŶŵĞƚĞĞŶĨƵƐŝĞǀĂŶ>ĂŶŐĞĚŝũŬŵĞƚ
,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚ͘ZƵŝŵϲϮйǀƵůĚĞŝŶƚĞŐĞŶĚĞĨƵƐŝĞƚĞǌŝũŶĞŶŶĂĂƌůŬŵĂĂƌƚĞǁŝůůĞŶ͘ĞŽǀĞƌŝŐĞ
ǀƵůĚĞŶĂůƐĂŶƚǁŽŽƌĚϮŝŶ͕ĞĞŶĨƵƐŝĞǀĂŶ>ĂŶŐĞĚŝũŬŵĞƚ,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚƉƌŝŵĂ͕ĂůƐWĂŶĐƌĂƐĞŶ<ŽĞĚŝũŬ
ŵĂĂƌŶĂĂƌůŬŵĂĂƌŐĂĂŶ͘
ŽŶĐůƵƐŝĞŝƐĚĂƚĚĞŝŶǁŽŶĞƌƐǀĂŶĚĞŬĞƌŶĞŶKƵĚŬĂƌƐƉĞů͕EŽŽƌĚͲ^ĐŚĂƌǁŽƵĚĞ͕ƵŝĚͲ^ĐŚĂƌǁŽƵĚĞĞŶ
ƌŽĞŬŽƉ>ĂŶŐĞĚŝũŬŽƉŐĞĞŶĞŶŬĞůĞǁŝũǌĞǀŽŽƌĂĨŽĨĂĐŚƚĞƌĂĨŽĨǀŝĂŐĞŵĞĞŶƚĞƌĂĂĚƐǀĞƌŬŝĞǌŝŶŐĞŶŚƵŶ
ĚĞŵŽĐƌĂƚŝƐĐŚĞŬĞƵǌĞŚĞďďĞŶŬƵŶŶĞŶĞŶŵŽŐĞŶŵĂŬĞŶ͘ĞŝŶǁŽŶĞƌƐǀĂŶĚĞŬĞƌŶĞŶ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐĞŶ
<ŽĞĚŝũŬǌŝũŶĚŽŽƌ/ΘKƌĞƐĞĂƌĐŚǁĞůǀŝĂĞĞŶĂĂŶƚĂůǀƌĂŐĞŶƐĐŚƌŝĨƚĞůŝũŬŽŶĚĞƌǀƌĂĂŐĚ͕ŵĂĂƌŵĞƚĚĞǌĞ
ƵŝƚŬŽŵƐƚŝƐŶŝĞƚƐŐĞĚĂĂŶŝŶŚĞƚŚĞƌŝŶĚĞůŝŶŐƐŽŶƚǁĞƌƉ͘ĂƚƚĞƌǁŝũůŽƉĚŝǀĞƌƐĞŵŽŵĞŶƚĞŶǀĂŶĂĨϮϬϭϳ
ďƵƵƌƚŐĞŵĞĞŶƚĞůŬŵĂĂƌĂĂŶŐĞŐĞǀĞŶŚĞĞĨƚǌŽǁĞůŽƉĐŽůůĞŐĞŶŝǀĞĂƵŝŶƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϴĂůƐŽŽŬŽƉ
ŐĞŵĞĞŶƚĞƌĂĂĚƐŶŝǀĞĂƵ͕ǀŝĂŵŽƚŝĞƐĞŶƌĂĂĚƐǀƌĂŐĞŶ͕ĚĂƚŐĞŚĞĞů>ĂŶŐĞĚŝũŬŽĨĂůůĞĞŶĚĞŬĞƌŶĞŶ<ŽĞĚŝũŬ
ĞŶ^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐǀĂŶŚĂƌƚĞǁĞůŬŽŵǁĂƌĞŶĞŶǌŝũŶĞŶĚĂƚǌŝũŽŽŬĚĞĨŝŶĂŶĐŝģůĞĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚŝĞƐŚŝĞƌǀĂŶ
ǁŝůĚĞŶĞŶǁŝůůĞŶĚƌĂŐĞŶ͘

DĞƚǀƌŝĞŶĚĞůŝũŬĞŐƌŽĞƚ͕
&ƌĂĐƚŝĞ<ůĞƵƌƌŝũŬ>ĂŶŐĞĚŝũŬ

ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚŝĞĂĚƌĞƐ͗

^ŝŶƚWĂŶĐƌĂƐ

ĤȾơ) Õˎ ñõˎ

ĉȋ$ˎz!ǟˎVȌʗ! uņhˎ
ĝ©º'¿ˎïöÙˎ
éôÚÛˎýĐˎċɬ¿©&P?ˎ



x ²ƞˎ
ĥŧɭc Yˎt(ˎ

  .Œ79ˎ

øˎUĒɰʷʘʿˎO°ˎȞA:"I?ń¡J·ȿȟ¾ʽ:gˎ
ùˎĞYQˎȝǚ`ˎʪ ɣm½ʙʚ9Ŗˎ ®ˎ ßàÌáìÉíÜê÷ˎ
W};úˎÊƙdüȍ â _WDƒ(HÍ"ˎ

Ċ>ƭpˎ>¢AAˎ<ˎʩƢȎ4nºɒˎaˎʸǁƮªÀhˎ ˎ
y7Ɣ¤ɾˎēƣŗǂ ˎ VPƯÀƤ uĬhŘˎ
ę~~ɓˎĭb (EˎtĮˎ ZˎưBŨˎ D=bˎʫįȠˎˀİǮũKˎ³, ˎƱɿˎƲ ³ȻCȀDɽfL ʾkgˎʬ}ˎƥ 7Ū ȡ ˎ
zū Ǭǯˎ§ˎ£Ŭ$ˎVƕɔƳʛɀ1ıXɕÎˎ
Ħǃ)ˎĎǰˎƴŭ$ˎ Ȣ ȁˎ*ˎ_ƊŔʀˎɋ`Iˎ&l'ˌˎPˎI Ǆ$ˎɁˎ:ˎˎ'&Ů´oˎʭ2Ëãˎˎ! ț %
{ĲƦƓGǥHˎGˎ !ʜǅo$ 0?vˎăˎ #A$ˎĪđˎ iˎUůƚˎʮaɖˎîÝäðˎÇˆëˎ ÿ ȏûˎƛɗˎĔ!ǆǦˎˎ
čɘƵÁ ʹə@ˎ5ˎ# *Èˎ Ȑ ˎ ňˁˎ˂)kˎřǇqˎŉFˎˎ5ȑ*TòǧŰˎÂ²ǈUǉƧ+ˎJPˎ
Ŋʝʒˎ»Ƌˎ'94ˎ
ďȣˎ6ʁˎ,L Zɯ,űǱˎŲ =ĳLˎŚNN9ˎÅĚˎĠBɱBĴQŎ6ˎ6 ƟˎȤ( rˎ CˎʯQĵEˎ µʂĶˎÄĀǨˎĩǲˎ
Ȓų)ʃˎʺǊȆ%ˎ ʞˎ6MɚÏˎ ī,ķ"ɲˎȓ  ŴˎĕXȺŵŦǞǩ/ˎƶ ˎ ƌȂ,ɂś ˎȥX-0ˎ Ŷˎb1e.Qɳˎ eˎ ĸ ˎ ƷƑʔˎ
ɌˎĂȔ«>ɤs¹œȉˎ&ǋUˎˊ_ˎ¶ŏǣŜ¥ˎ\2ˎ Â´2!ˎǌ+ˎ]%ˎ8¦ɨˈM/ˎŷ0ˎ)ˎ£cŸ% Ȧˎɻʓ--ˎvˎ
ąɥĹˎˎå/ˎ·ˎ&8ajˎ$ˎy4ȕ4ʄˎĖȧ5ŝǍ/ˎǤ ˎ# ˎ#Ź Ȩ źˎþ"/#ɛˎ&"ˎɍɜ$wˎ
ĆȩˎkFǪ ˎ ˎ<ɪˎƸ Ơˎ@ˎ#Ż* ˎėȪżǛǳˎ&ˎ Ȗ4Tˎˎ#ʕˎġ>ƹŇ*ˎ!Ɨi%Öˎ ěˎ
mˎ3˃ˎƨ7 ¦»ˎ OǴˎ ±ˎ<8:6ȫ3ˎ ŋʟǎqƩnȃ r+Ðˎ
xFǫˎdȬŞ.ɩÃd.ǵˎʰ=Lˎ NR¯ɴ =ˎĢ(ʅˎğȭŐ9ɵˎǶ1ĺȗˎŽɝˎe,HˎYCˎ ƺCž"ˎĻKş lˎɞZɼ¯fSˎʠˍˎƻ ʆˎ
ɃȮ [;ˉɄſǿˎ
æóÞˎ|ɶ;ŕˎŠ8[%ˎ¬¬Ǿˎ"¥ˎȼǡˇǷˎ¨2RˎļĽȯ"ƀǏǐ)ƪˎˎʱRľ§ˎ ǑƁˎƂ.ˎE 7Ɩ ˎ
'ƃ¼ʡʢ:šˎªˎ¶TsˎʲȄˎ¡ÆĜˎ|ɟƎƿÑˎ
Ĉ˄GJˎȰˎ\ǒˎʳj?ƍȱˎ(*++ˎ@ˎ #ʇˎĘȲ3çè/ˎƄˎƼ« ɎˎʣʈˎǓˎˎ˅ˎƽ ˎ
ǀ ˎģĨ×ˎħ0 JˎÁFTɏ2ʉɷÒˎ¸ˎʤǠqƫOg*ˎ °ˎǸ¢ˎǹ ¹ʊ± n ˎ ʴIˎɅ@ɮ Ƚˎ[ˎǔˎ
cɐˎǕpSˎʥ½ȅM®ÓˎĄĿɦǭˎŀȳˎʋˎɠˎȴˎ 3ˎ ʨ¸ ǖ3ˎʵ+ˎŢǗʌˎOţƘÃɆƏHˎƬʖƜˎ
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,NZLOHHQ]LHQVZLM]HLQGLHQHQQDPHQV
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8Z]LHQVZLM]H
,NEHQKHWKHOHPDDOHHQVPHWKHWKHULQGHOLQJVRQWZHUS+HHUKXJRZDDUGHQ/DQJHGLMN
SDVVHQSULPDELMHONDDU

'LWLVHHQDXWRPDWLVFKYHUVWXXUGHHPDLO
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6FKULIWHOLMNYHUZHHUWHJHQIXVLH/DQJHGLMN+HHUKXJRZDDUG

9ROJQU

,QKRXG
 ,QOHLGLQJ
 'UDDJYODN
 +DQGKDYLQJ
 0HHUGHUKHLG
 0DDWVFKDSSHOLMNGUDDJYODN
 %HVWXXUVNUDFKW
 )LQDQFLsOHKXLVKRXGLQJ

 ,QWHUQHVDPHQKDQJ
 %HWURNNHQKHLGLQZRQHUVHQJHPHHQVFKDSSHQ
&RQFOXVLHWRHWVLQJYDQGHIXVLH

²2OJD

 ,QOHLGLQJ

'LWGRFXPHQWLVRSJHVWHOGGRRUJHEHQ
6LQW3DQFUDV
'LWLVHHQVFKULIWHOLMNYHUZHHURSKHWYRRUJHQRPHQEHVOXLWYDQGHIXVLHWXVVHQGHJHPHHQWHQ
+HHUKXJRZDDUGHQ/DQJHGLMN
'HQXPPHUVWXVVHQKDNHQLQGHWHNVW>@UHIHUHUHQQDDUGHSDJLQDQXPPHUVLQKHWGRFXPHQW
KHULQGHOLQJVRQWZHUSYDQGHJHPHHQWHQ/DQJHGLMN+HHUKXJRZDDUG

 'UDDJYODN

'DWGHJHPHHQWH/DQJHGLMNRS]RHNLVJHJDDQQDDUHHQIXVLHSDUWQHULVEHJULMSHOLMNGDDUGH
JHPHHQWHTXDEHVWXXUQLHWWRHNRPVWEHVWHQGLJLVRPDDQGHWRHNRPVWLJHYHUDQGHULQJHQKHWKRRIGWH
ELHGHQ'LWZRUGWRRNRQGHUVFKUHYHQGRRUKHW%HUHQVFKRWUDSSRUWXLWWRHNRPVWRULsQWDWLH
JHPHHQWH/DQJHGLMN
'DWGHEXXUJHPHHQWHQJHFRQVXOWHHUGZHUGHQZDVHHQORJLVFKHVWDS
:LMDOVLQZRQHUVYDQ6LQW3DQFUDV]LMQQLHWJHwQIRUPHHUGRYHUKHWSOXVPLQRQGHU]RHN
ELMYRRUEHHOGGH6:27DQDO\VH DQDO\VHPHWVWHUNHHQ]ZDNNHSXQWHQNDQVHQHQEHGUHLJLQJHQ 
PHWGHEXXUJHPHHQWHQ'DWZDVHHQHHUVWHJHPLVWHNDQVRPGUDDJYODNWHFUHsUHQYRRUKHWKXLGLJH
SULQFLSHEHVOXLW
'LWEOLMNWRRNXLWGHXLWJDQJVSXQWHQ>@YRRUGHIXVLHZDDUELMGHDPEWHOLMNHIXVLHKHW
]ZDDUWHSXQWYRUPW
'HDUJXPHQWHQJHQRHPGRS>@YRRUHHQEHVWXXUOLMNHIXVLHJHOGHQYRRUHONHIXVLHPHW
ZHONHJHPHHQWHGDQRRN:DDURPHUYRRU+HHUKXJRZDDUGLVJHNR]HQZRUGWQLHWRQGHUERXZG
(ULVPHWGHLQZRQHUVYDQ/DQJHGLMNQLHWJHVSURNHQRYHUKHWDDQJDDQYDQHHQDPEWHOLMNHIXVLHPHW
+HHUKXJRZDDUG2YHUHHQSHULRGHYDQDQGHUKDOIMDDULVGLWEHNORQNHQ>@
'HDPEWHOLMNHIXVLHZRUGWJHEUXLNWDOVKHIERRPRPHHQEHVWXXUOLMNHIXVLHWHYHUZH]HQOLMNHQ
>@(UZDVDOHHQMDUHQODQJHDPEWHOLMNHVDPHQZHUNLQJPHW+HHUKXJRZDDUG(UZRUGWRRNJHQRHPG
>@GDWHUVDPHQJHZHUNWZRUGWPHWGHEXXUJHPHHQWHQEUHGHUGDQDOOHHQ+HHUKXJRZDDUG(UZDV
RRNVDPHQZHUNLQJLQGH YRRUPDOLJH +$/UHJLR'HLQZRQHUVYDQ/DQJHGLMN]LMQPHWGH
DPEWHOLMNHIXVLHYRRUKHWEORNJH]HW]LMQPHWGHEHVWXXUOLMNHIXVLH
'LWEOHHNKHHOGXLGHOLMNWLMGHQVGHUDDGVYHUJDGHULQJGLHZLMELMZRRQGHQZDDUJHVWHPGZHUG
RYHUKHWSULQFLSHEHVOXLWRPYHUGHUWHJDDQPHWGHEHVWXXUOLMNHIXVLH'LWEHVOXLWZHUGJHQRPHQ
]RQGHUKHWSXEOLHNRPHHQPHQLQJWHYUDJHQ1DDIORRSYURHJHQZLMGHZHWKRXGHURIGH]HIXVLHQRJ
WHUXJJHGUDDLGNRQZRUGHQLQHHQIXVLHPHW$ONPDDU+HWDQWZRRUGZDVKLHURSQHHKHWSURFHVZDV
DOWHYHUHQGH,&7LQIUDVWUXFWXXUYRRUKHWLQGXVWULHJHELHGYDQ%URHNKRUQZDVDOJHNRSSHOGPHW
+HHUKXJRZDDUG

3DJHRI

6FKULIWHOLMNYHUZHHUWHJHQIXVLH/DQJHGLMN+HHUKXJRZDDUG
 +DQGKDYLQJ

 ,$OVVDPHQZHUNLQJPHW+HHUKXJRZDDUGZRUGHQRDJHQRHPG>@KDQGKDYLQJKHW
YRRUEHUHLGHQYDQGHNRPHQGHRPJHYLQJVZHWHQ,&7GLHQVWHQ,Q6LQW3DQFUDVKHEEHQZHGDDU
QLHWVYDQPHHJHNUHJHQ+DQGKDYLQJOLMNWDOOHHQSODDWVWWHYLQGHQRSGHFRQWUROHYDQGHRUDQMH
EDNNHQYRRUSODVWLFppQNHHULQGHZHNHQ +HWLQYRHUHQYDQGH]HRUDQMHEDNKHHIWWRWJHYROJGDW
GHJULM]HHQJURHQHEDNRRNPDDUppQNHHULQGHZHNHQZRUGHQJHOHHJG 9HUJHWHQZRUGWRD
YHUNHHUGSDUNHUHQHQKHWILHWVHQLQKHWGRQNHU]RQGHUYHUOLFKWLQJ

 0HHUGHUKHLG


,(ULVJHHQGUDDJYODNRQGHU]RHNJHZHHVWSDVQDKHWSULQFLSHEHVOXLWLVHUDOOHHQHHQ
RQGHU]RHN PHWLQJ JHZHHVWLQ6LQW3DQFUDVHQ.RHGLMN>@:DDURPYRRUKHWSULQFLSHEHVOXLW
JHHQGUDDJYODNRQGHU]RHNYRRUGHJHKHOHJHPHHQWH"+HWSHLOHQYDQKHWGUDDJYODNLVPLQLPDDO
JHZHHVWYHUVFKLOOHQGHELMHHQNRPVWHQ SHLOLQJHQ PDDUGHUHDFWLHV]LMQWHVXPPLHURSGHZHEVLWH
YDQGHJHPHHQWHWHUXJWHYLQGHQ'LWZRUGHQVIHHUYHUVODJHQJHQRHPG
 'HVIHHUYHUVODJHQJHYHQJHHQFRPSOHHWEHHOGYDQZDWHUJH]HJGLVWLMGHQVGH]H
ELMHHQNRPVWHQZDDUZLMDDQZH]LJ]LMQJHZHHVW
 ,QGLHQHUEHVORWHQZDVRPQDGHFRQVXOWDWLHPHWGHEXXUJHPHHQWHQHHQGUDDJYODNRQGHU]RHN
XLWWHYRHUHQPHWHHQSOXVPLQDQDO\VHYDQGHJHJDGLJGHQZDVGHEHWURNNHQKHLGJURWHUJHZHHVWHQ
KDGKHWGUDDJYODNYRRUGHSULQFLSHNHX]HYHHOPLQGHUWHUGLVFXVVLHJHVWDDQ
 :DWYHUVWDDWGHJHPHHQWHRQGHUHHQLQWHQVLHIJHVSUHNWLMGHQVGHEHZRQHUVELMHHQNRPVWHQ"
>@ (UNZDPHQYRRUJHSURJUDPPHHUGHDOJHPHQHYUDJHQGLHZHLQLJWHPDNHQKDGGHQPHWGH
VSHFLILHNHEHODQJHQYDQGHGRUSVNHUQ'HYUDJHQOHNHQVWHUNRSGHHQTXrWHYDQ%HUHQVFKRWZDDUGH
FRQFOXVLHVLQKHWUDSSRUWXLWWHUXJWHYLQGHQ]LMQ,Q6LQW3DQFUDVZDDUZLMGHELMHHQNRPVW
ELMZRRQGHQZHUGQDYHHODDQGULQJHQRPHHQKDQGRSVWHNLQJJHYUDDJGZDDUXLWEOHHNGDWELMQDDOOH
DDQZH]LJHQYRRUHHQIXVLHPHW$ONPDDUWH]LMQ(UZHUGHHQQLHXZGUDDJYODNRQGHU]RHNWRHJH]HJG
 8LWGLWGUDDJYODNRQGHU]RHNYDQGHJHPHHQWH ZDDUGHPHHVWFUXFLDOHYUDDJRQWEUDN9RRU
HHQIXVLHPHW+HHUKXJRZDDUGRI$ONPDDU" LVJHEOHNHQGDWYDQGHLQZRQHUVHHQIXVLHPHW
+HHUKXJRZDDUGQLHW]LHQ]LWWHQ>@
 8LWGHSHWLWLHGRRUGH'RUSVUDDGJHRUJDQLVHHUGEOLMNWGDWPHHUGDQGHKHOIWYDQGHLQZRQHUV
YDQ6LQW3DQFUDV]LFKELM$ONPDDUZLODDQVOXLWHQ

 0DDWVFKDSSHOLMNGUDDJYODN

'HZHHUVODJ VIHHUYHUVODJHQ YDQGHELMHHQNRPVWHQRSGHZHEVLWHYDQGHJHPHHQWH/DQJHGLMN
LVYULMVXPPLHUHQHUNDQHLJHQOLMNJHHQFRQFOXVLHXLWJHWURNNHQZRUGHQ9DQGHELMHHQNRPVWHQLQ
6LQW3DQFUDVLVppQSDJLQDJHZLMGLQKHWKHULQGHOLQJVRQWZHUS>@PHWGHFRQFOXVLHJHHQUHGHQRP
HUUHNHQLQJPHHWHKRXGHQHQGLWZRUGWHQNHOJHPRWLYHHUGPHWKHWDUJXPHQWGDWKHWGHQLHXZH
IXVLHJHPHHQWHJHOGJDDWNRVWHQDOV6LQW3DQFUDVQLHWPHHGRHWPHWGH]HIXVLH
+RH]RLQVSUDDNUHNHQLQJKRXGHQPHW"*HOGWGLWRRNLQGHWRHNRPVW"
'H*HPHHQWHUDGHQYDQEHLGHJHPHHQWHQKHEEHQEHVORWHQGDWLHGHU]LMQHLJHQ
YHUDQWZRRUGHOLMNKHLGQHHPWQDDUGHLQZRQHUVYDQGHHLJHQJHPHHQWH(ULVQLHWJHEOHNHQGDW
HQLJHNHQQLVRYHUGHDQGHUHJHPHHQWHJHGHHOGLVPHWGHLQZRQHUV'DWRQYUHGHYDQRQVDOV
LQZRQHUVYDQ6LQW3DQFUDVRYHUGHJHPHHQWH/DQJHGLMN]LFKGDQRRNSURMHFWHHUWRSGHIXVLHPHW
+HHUKXJRZDDUGOLJWYRRUGHKDQG

3DJHRI

6FKULIWHOLMNYHUZHHUWHJHQIXVLH/DQJHGLMN+HHUKXJRZDDUG
 %HVWXXUVNUDFKW


O2YHUGHULVLFR VGDW/DQJHGLMNDOV]HOIVWDQGLJHJHPHHQWHPRHLWHKHHIWWHRYHUOHYHQZRUGW
LQJH]LHQ>@2YHU+HHUKXJRZDDUGZRUGWQLHWJHVSURNHQ
 'HDPELWLHVYDQGHQLHXZHIXVLHJHPHHQWHZRUGWJHNHQVFKHWVWPHWDOJHPHQHIUDVHV>@
HQ HU ZRUGHQ JHHQ VSHFLILHNH ]DNHQ JHPHOG GLH NHQPHUNHQG ]LMQ YRRU /DQJHGLMN HQ
+HHUKXJRZDDUG
 'DWHUDDQHHQQLHXZHQDDPJHGDFKWZRUGWYRRUGHIXVLHJHPHHQWH>@JHHIWDDQGDWHU
HHQLGHQWLWHLWVSUREOHHPLV'HJHPHHQWH$ONPDDUKHHIWGH6FKHUPHURYHUJHQRPHQGLWKHHIWQLHW
JHOHLGWRWHHQDQGHUHQDDP+HWLVPDDUKRHVWHUNMHVWDDW
'HTXL]YUDDJRYHUGHQLHXZHQDDPLVHHQGRHNMHYRRUKHWEORHGHQ
 =RUJHOLMNLVGDWUHJHOPDWLJYHUZH]HQZRUGWQDDUEHVOXLWHQYDQGHQLHXZHUDDGYDQGH
IXVLHJHPHHQWH >@ 'LW KRXGW LQ GDW DOOHV RS ORVVH VFKURHYHQ NDQ NRPHQ WH VWDDQ EY KHW
RSHQKRXGHQYDQ'H%LQGLQJ"

 )LQDQFLsOHKXLVKRXGLQJ

2SYDOOHQGLVGHXLWVSUDDNYDQGHZHWKRXGHUYDQILQDQFLsQLQ/DQJHGLMNLQGHIRUXPYHUJDGHULQJ
YDQGGRNWREHU'HZHWKRXGHUNZDPPHWGHXLWVSUDDNGDWGHNRVWHQYDQGHIXVLHEHWHULQ
EHHOGJHEUDFKWJDDQZRUGHQ.ORSSHQGHFLMIHUVQRJYDQYRRUKHWSULQFLSHEHVOXLWRYHUGHIXVLH">@
(QWRFKKHHIWGHUDDGDOYRRUHHQIXVLHEHVORWHQ%OLMNEDDURSRQGXLGHOLMNHILQDQFLsOHJURQGHQ
 2S JURQG YDQ SDUDJUDDI  NDQ JHFRQFOXGHHUG ZRUGHQ GDW GH EHUHNHQLQJ YDQ QHJDWLHYH
ILQDQFLsOH HIIHFWHQ ELM KHW ZHJYDOOHQ YDQ 6LQW 3DQFUDV PHW HHQ NRUUHO ]RXW JHQRPHQ GLHQHQ WH
ZRUGHQ>@
8LWGHEHUHNHQLQJ>@YDQGHYHUJRHGLQJYRRUGHIULFWLHNRVWHQEOLMNWGDWGHYHUJRHGLQJDDQ
6LQW 3DQFUDV ¼  PLOMRHQ EHGUDDJW ELM GH IXVLH PHW +HHUKXJRZDDUG HQ ¼  PLOMRHQ DOV 6LQW
3DQFUDVPHW$ONPDDUIXVHHUW(HQIXVLHPHW$ONPDDUOLMNWGXVYRRU6LQW3DQFUDVJXQVWLJHUXLWWH
YDOOHQ
%LMHHQLQ]LFKWLQGHJHPHHQWHOLMNHEHODVWLQJHQ YROJHQVJHJHYHQVYDQGHYHUHQLJLQJ(LJHQ
+XLVXLW YRRUZRQLQJHQEOLMNWGDW$ONPDDUQXDOJHPLGGHOGGHJRHGNRRSVWHLVYDQGHGULH

,QWHUQHVDPHQKDQJ

(QLJHJHPHHQVFKDSSHOLMNHNHQPHUNHQWXVVHQ+HHUKXJRZDDUGHQ/DQJHGLMN]LMQQLHWWHYLQGHQ
XLWJH]RQGHUGGDW+HHUKXJRZDDUGRQWVWDDQLVXLWHHQDDQWDOGRUSVNHUQHQ
'H]HRXGHGRUSVNHUQHQ]LMQYHUJHOLMNEDDUPHWGLHYDQ/DQJHGLMN(FKWHU+HHUKXJRZDDUGKHHIWDO
JHUXLPHWLMGJHNR]HQYRRUYHUVWHGHOLMNLQJZDWKHHIWJHOHLGWRWHHQVLWXDWLHPHWYHHOEHWRQHQJURWH
EUHGHZHJHQ(HQJURHLVWDGGLHQLHWHFKWJHwQWHUHVVHHUGLVLQNOHLQHGRUSVNHUQHQ$ONPDDUWRRQW
KLHUYRRUYHHOPHHUEHJULSPHWKXQQLHXZHNHUQJHPHHQWHQLQGH6FKHUPHU
$ONPDDUKHHIWYRRU]LHQLQJHQGLHYRRU6LQW3DQFUDVYHHOEHWHUEHUHLNEDDU]LMQ
7HGHQNHQYDOWRDDDQKHWVWDWLRQEXVYHUELQGLQJHQELRVFRSHQVFKROHQELEOLRWKHHN
,QKRHYHUUHEOLMYHQYRRU]LHQLQJHQRYHUHLQG]RDOVKHW]ZHPEDGGHLMVEDDQGH
6SRUWKDO699URQHVFKROHQGHPROHQZDDUYRRU]HOIV/DQJHGLMN]LFKQLHWLQ]HWWHKRHJDDWGDWGDQ
LQGHQLHXZHIXVLHJHPHHQWH"
+HWJH]RQGKHLGVFHQWUXP'H9URRQHQLVYRRUKHW9URRQHUPHHU $ONPDDU HQ
6LQW3DQFUDVKHWJH]RQGKHLGVFHQWUXP'HDQGHUGRUSVNHUQHQYDQ/DQJHGLMNKHEEHQKLHURI
QDXZHOLMNVHHQUHODWLHPHH7\SLVFKHHQYRRUEHHOGGDW6LQW3DQFUDV]LFKULFKWRS$ONPDDUHQYLVD
YHUVD

3DJHRI

6FKULIWHOLMNYHUZHHUWHJHQIXVLH/DQJHGLMN+HHUKXJRZDDUG
9RRUKHWRSHQEDDUYHUYRHULV6LQW3DQFUDVJHKHHOJHULFKWRS$ONPDDU2PQDDUKHWJHPHHQWHKXLV
YDQ/DQJHGLMNRI+HHUKXJRZDDUGWHNRPHQLVGHWLMGVGXXURQJHYHHU
 PLQXWHQ PHW RYHUVWDS RS VWDWLRQ $ONPDDU &HQWUDDO  QDDU KHW JHPHHQWHKXLV YDQ $ONPDDU 
PLQXWHQ ]RQGHURYHUVWDS 

 %HWURNNHQKHLGLQZRQHUVHQJHPHHQVFKDSSHQ

'HEHZRQHUVYDQ6LQW3DQFUDVYRHOHQ]LFKPDDWVFKDSSHOLMNYHHOPHHUEHWURNNHQELM$ONPDDU
GDWEOLMNWRRNXLWGHHQTXrWHHQSHWLWLH>@'LWRDZHJHQVGHOLJJLQJYDQGHGRUSVNHUQHQGH
LQIUDVWUXFWXXUHQRRNYDQXLWKLVWRULVFKSHUVSHFWLHI$OVKHWJDDWRPVFKROHQZLQNHOVXLWJDDQVOHYHQ
HWFNRVWKHWYRRUGHEHZRQHUVYDQ6LQW3DQFUDVZHLQLJPRHLWHRP$ONPDDUWHYLQGHQ'HGUHPSHO
QDDUGHDQGHUHGRUSVNHUQHQYDQ/DQJHGLMNLVJURWHUODDWVWDDQQDDU+HHUKXJRZDDUG
 'DW 6LQW 3DQFUDV HHQ HLJHQ LGHQWLWHLW KHHIW PDJ GXLGHOLMN ]LMQ (HQ IXVLHSDUWQHU GLH KLHUPHH
UHNHQLQJ KRXGW HQ RRN DDQ KHW ZHQVHQSDNNHW YDQ GH 3DQFUDVVHUV ZLO YROGRHQ NDQ EHVW RS VWHXQ
UHNHQHQ*RHGRYHUOHJPHW$ONPDDULVHHQYHUHLVWHPDDUJH]LHQKXQHUYDULQJHQPHWGH6FKHUPHULV
GLWKDDOEDDUHQ]XOOHQIULFWLHV]RDOVLQGHKXLGLJHVLWXDWLHPLQLPDDO]LMQYRRUGHOHHIEDDUKHLGLQ6LQW
3DQFUDV

 &RQFOXVLHWRHWVLQJYDQGHIXVLH

'DWGHQLHXZHIXVLHJHPHHQWH XLWJH]RQGHUG6LQW3DQFUDVHQ.RHGLMN1RRUG HHQUREXXVWH
JHPHHQWH ZRUGW LQ GH UHJLR OLMNW JHORRIZDDUGLJ PDDU LQ KHW KHULQGHOLQJVRQWZHUS ]LMQ GH
DUJXPHQWHQWHEHSHUNW
'DWGHVDPHQKDQJWXVVHQGHNHUQHQ]LMQYRUPNULMJWLQKHWGRUSVNHUQHQEHOHLGZRUGWQLHW
RQGHUERXZG(UZRUGWJHHQFRQFUHWHLQYXOOLQJJHJHYHQRSZHONHZLM]HEXUJHUSDUWLFLSDWLHYRUP
NULMJWLQKHWNHUQHQEHOHLG
 'H IHLWHOLMNH FRQFOXVLH >@ LV DFKWHUKDDOG GRRU GH IHLWHQ 'H JHPHHQWH $ONPDDU ZLO 6LQW
3DQFUDVHQ.RHGLMN1RRUGELMKXQHLJHQJHPHHQWHWUHNNHQ(ULVGXVJHHQUHJLRQDDOGUDDJYODN(Q
PDDWVFKDSSHOLMNGUDDJYODNLVGRRUGHRSVWDQGYDQGHLQZRQHUVYDQ6LQW
3DQFUDVHQ.RHGLMN1RRUGYHUZHJ
3ODDWV

'DWXP

*HWHNHQG

3DJHRI
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