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Wijziging van de wet van 20 april 1972 tot wijziging 
van de grenzen der gemeenten Alkmaar, Bergen, 
Egmond-Binnen, Heerhugowaard, Heiloo en Schermer, 
opheffing van de gemeenten Koedijk, Oudorp en 
Sint-Pancras en vorming van een nieuwe gemeente 
Sint-Pancras 

VOORLOPIG VERSLAG 

Nr. 4 
De vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken, in welker 

handen het onderhavige wetsontwerp is gesteld, heeft de eer, 
daaromtrent als volgt te rapporteren. 

Verschillende leden, die uit de aard der zaak geen enkel be-
zwaar tegen dit wetsontwerp hadden, zouden gaarne van de 
Minister vernemen of het juist is, dat noch volledige steun van 
zijn departement bij het tot stand brengen van amendementen 
bij grenswijzigingswetten, noch het feit dat hij een met derge-
lijke steun ingediend amendement voor zijn verantwoording 
neemt, garandeert dat er geen fouten in zo'n amendement 
voorkomen. 

Houdt dit niet in, dat de leden van de Tweede Kamer en de 
Minister — om een waarschuwend woord te laten horen - zich 
bij de bepaling van hun standpunt ten opzichte van een derge-
lijk amendement, of het nu met of zonder steun van het depar-
tement is vervaardigd, niet moeten laten beïnvloeden door de 
kans dat er later nog een verbeteringswetje moet worden inge-
diend? 

Vele leden vroegen, hoe de Minister staat tegenover de ge-
dachte, ter gelegenheid van deze novelle een oplossing te zoe-
ken voor de vreemdsoortige positie waarin de 300 inwoners 
van het noordelijk gedeelte van Koedijk na de amendering van 
wetsontwerp 9887 zijn komen te verkeren, door dit gebied 
alsnog toe te voegen aan de gemeente Alkmaar. 

Deze wijziging zou de toevoeging van Koedijk-Zuid, waar de 
meeste mensen wonen, aan St. Pancras, dat daardoor op een 
inwonertal van 3600 komt, onverlet laten. 

Vele andere leden informeerden naar de visie van de be-
windsman over in de pers veelbesproken positie van boven-
bedoelde 300 Koedijkers. Hebben klachten en/of verzoeken 
hierover de Minister bereikt? Zo ja, ziet de bewindsman daarin 
aanleiding om aan de klachten tegemoet te komen? Op welke 
wijze zou zulks zijns inziens dienen te geschieden? 

Aldus vastgesteld 13 juni 1972. 
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*) Plaatsvervanger van de heer Schuitemaker, die wegens ziekte 
verhinderd was, aan de vaststelling van dit verslag mede te werken. 
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