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Vastgesteld 8 juni 2021 

1. Inleiding  

De leden van de PVV-fractie hebben kennisgenomen van de memorie van 
antwoord bij het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten 
Heerhugowaard en Langedijk. Zij hebben nog enkele vragen. 

2. Toets aan het beleidskader gemeentelijke herindeling  

In de memorie van antwoord stelt de Minister: «Overigens heeft de 
Tweede Kamer mij bij motie opgeroepen om samen met de provincie, de 
gemeente en de inwoners van de kernen Koedijk en Sint Pancras binnen 
twee jaar na datum herindelen te verkennen of gekozen is voor een 
duurzame oplossing, of dat een grenscorrectie met de gemeente Alkmaar 
voor de hand ligt. Draagvlak zal in die evaluatie ongetwijfeld een 
belangrijk element zijn.».2 De leden van de PVV-fractie vragen of de 
regering kan aangeven hoe «draagvlak» in deze evaluatie bepaald zal 
worden? Kan de regering aangeven of hiervoor ingezet zal worden op een 
referendum in desbetreffende kernen? Kan de regering aangeven wat de 
onderzoeksopdracht zal worden voor de evaluatie, op basis van welke 
elementen en met welke criteria en indicatoren? Kan de regering tevens 
aangeven op welke onderdelen er nulmetingen of andere toetsbare 
factoren bepaald worden bij deze evaluatie? 

1 Samenstelling:
Kox (SP), vac. (PvdD), Ganzevoort (GL), De Boer (GL), Van Hattem (PVV), Pijlman (D66), 
Rombouts (CDA), Schalk (SGP), Koole (PvdA). Klip-Martin (VVD), Baay-Timmerman (50PLUS), 
Bezaan (VVD), Van der Burg (VVD), Crone (PvdA), Dittrich (D66) (voorzitter), Doornhof (CDA), 
Frentrop (FVD), Meijer (VVD), Nicolaï (PvdD) (ondervoorzitter), Rietkerk (CDA), Rosenmöller 
(GL), De Vries (Fractie-Otten), Keunen (VVD), Van der Linden (Fractie-Nanninga), Van Pareren 
(Fractie-Nanninga), Raven (OSF), Talsma (CU).

2 Kamerstukken I 2020/21, 35 621, B, p. 2.
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De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van 
Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning ziet met belangstelling uit 
naar de nota naar aanleiding van het verslag en ontvangt deze graag zo 
spoedig mogelijk, zodat een zorgvuldige plenaire behandeling van het 
wetsvoorstel voor het zomerreces in de Eerste Kamer tot de mogelijk-
heden blijft behoren. 

De voorzitter van de commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge 
Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning,
Dittrich 

De griffier van de commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge 
Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning,
Bergman
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