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VAN HET BESTUUR

Uitnodiging voor de ledenvergadering 14 september 2011
Plaats: Cafe Beentjes te Winkel
Tijd: 20.00 uur
Agenda:
1

Opening en vaststellen agenda

2

Mededelingen

3

Notulen ledenvergadering oktober-2010

4

Verslag van het bestuur

5

Verslag van de fractie

6

Financieel verslag 2010

7

Decharge kascommissie 2010

8

Benoeming kascommissie 2011

9

Begroting 2012

10

Vaststelling contributie 2012

11

Toekomst LADA ( wordt toegelicht door bestuur)

12

Rondvraag en sluiting

Samenvoeging van de gemeenten Anna Paulowna,
Niedorp, Wieringen en Wieringermeer
Dinsdag 13 september wordt het wetsvoorstel behandeld in de plenaire zitting.
Daaraan voorafgaand zal Theo Moras zijn kaarten aan de commissievoorzitter
overhandigen. Dit gebeurt om 13.00 uur voor het gebouw van de Eerste Kamer.
Een LADA-delegatie zal hierbij aanwezig zijn. Wilt u mee, meldt u dan aan bij Ard
Smit (06) -23990598). Hij coördineert het vervoer. Bij voldoende belangstelling is
het wellicht mogelijk een busje te laten rijden.
Hoe laat het wetsvoorstel behandeld wordt is nog niet duidelijk omdat de definitieve
agenda kort voor aanvang van de vergadering bekend gemaakt wordt.
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In memoriam Henk Peeters
Op 13 augustus bereikte ons het bericht dat Henk Peeters was
overleden. Voor de meeste van ons kwam dit bericht onverwacht.
Henk was al enige tijd ziek. Hij was niet zozeer een doorgewinterde politicus, hij was meer een beschouwer, betrokken en alleen
maatschappelijk actief als daar aanleiding voor was. Het onderwijs
was beroepsmatig zijn domein. Hij was orthopedagoog. Hij kon
daar gedreven over spreken. Ook tijdens en na afloop van een
partijtje tennis. Uit die tijd (tachtiger jaren) kende ik hem. Als regelmatige bezoeker van de bibliotheek kwamen we elkaar tegen en
bespraken de grote en kleine problemen van de wereld, het onderwijs en Niedorp.
De keuze van de vorige Raad om een herindeling in een Oostvariant na te streven maakte hem direct strijdbaar. Onlogisch, al was
het maar omdat verreweg de meeste leerlingen op Schagen gericht waren voor het vervolgonderwijs met alles wat daar bestuurlijk bij hoort.
Als enthousiast lid van de steunfractie dacht hij meermalen mee
tijdens brainstormsessies en was hij een trouw lid van ledenbijeenkomsten. Die morele steun werd zeer gewaardeerd. Zonder hem
zullen we verder moeten Wij wensen zijn vrouw Aty en (klein)
kinderen sterkte bij het verlies dat zij moeten dragen.
Rob Ravensteijn
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UIT DE FRACTIE

Fractieverslag periode 1-10-2010 tot en met 1-9-2011
De afgelopen periode is er door de fractie op meerdere fronten hard gewerkt. Een samenvatting
van de hoofdlijnen vindt u hieronder. Het is een greep uit wat er heeft gespeeld en waarover de
besluitvorming nog gaande is. Gelukkig krijgen we als fractieleden regelmatig burgers over de
vloer die uitleg willen over kwesties. Dat doen we graag. De openbare fractievergaderingen worden ook door burgers bezocht, echter niet in grote getale. Over de verhouding burger – bestuur
zullen we in de toekomst nog nieuwe stappen moeten zetten. Democratie als zelfbestuur, een
thema voor de komende jaren.
den. Onder het toeziend oog van de regiegroep (VVD, PvdA en AB) wordt het geld uitgegeven. De nieuwe Raad zal zich vooral bezig mogen houden met het verdelen van de
pijn door de bezuinigingen (hoezo “versterking
bestuurskracht”?).

De fractie als team
Elk lid van de fractie heeft eigen taken, soms
gedeeld met meerdere fractiegenoten. Dit systeem voldoet. Op momenten tussendoor praten we elkaar bij. We zijn goed op elkaar ingespeeld en kunnen onderling een stootje verdragen. Waardering kregen we onlangs van
Jan Steven van Dijk. Zijn inschatting dat we
binnen de kortste keren met elkaar overhoop
zouden liggen is niet bewaarheid (alweer verkeerd ingeschat Jan Steven, en niet de eerste
keer).

Visie op de regio: de strategische visie Hollands Kroon
”Ruimte voor Rust en Dynamiek” maakt vooral
een ding duidelijk nl. dat Hollands Kroon het
niet zelfstandig kan redden. Talloze thema’s
hebben betrekking op de hele regio NoordHolland Noord of groter. Daarbij ook: het heeft
een hoog wensgehalte. Dat zegt LADA daarbij
gesteund door de (onafhankelijke) Rekenkamer commissie. Denk nou niet dat de coalitie
daar een boodschap aan heeft. “Het is een
visie” aldus J. Vriend (CDA). LADA stemde
tegen het voorlopig vaststellen van de visie,
ondanks dat er veel goeds in staat. LADA pleit
voor een strategische visie NHN voor de komende 25-30 jaar. Daarin komen ook Niedorp
en Schagen elkaar weer bestuurlijk tegen.
Alsof we op onze wenken worden bediend
was daar ineens de commissie LeemhuisStout die op zoek is naar vervangende ontwikkelingen na het wegvallen van het Wieringerrandmeer. Het moet gezegd: Enno Bijlstra
(VVD) zag zich graag vergezeld door ondergetekende. Hij had kunnen zeggen: “De coalitie
heeft geen blijk gegeven van het hebben van
een strategische visie”. Echter, hij zei dat niet.
Een apart verslag over de inbreng daar gaat
bijgaand. In de loop van september komt de
eerste versie van het plan uit. De voorzitter
mw. Leemhuis-Stout (VVD) zit inmiddels in
Schiedam (niet vanwege de borrel maar vanwege de vriendjespolitiek door Verver (VVD).
Mw. Dwarshuis (VVD) zal haar opvolgen. Al
met al levert het Wieringerrandmeer dat onder
Hooijmaijers (VVD) gestart is en door Driessen
(VVD) werd afgeblazen al heel wat werkgelegenheid op. Een pleidooi voor een kleinere
overheid (VVD) is hier op zijn plaats.

Herindeling
Deze klus is samen met het bestuur en steunfractie uitgevoerd. In alle fasen van het proces
heeft LADA van zich laten horen: provincie, de
commissaris ven de koningin, minister Donner
en de beleidsambtenaren op het ministerie BiZa, de Tweede Kamer, de Eerste Kamer. Daar
buiten is er met stille diplomatie gewerkt. Succes is niet alleen een kwestie van goede argumenten en communicatie. Je toehoorder moet
bereid zijn tot luisteren. Zonodig zul je tot herziening van het eigen standpunt moeten komen. Op dit moment (5 september) is hiervoor
nog geen meerderheid te vinden. Brieven en
notities zijn eerder via nieuwsbrieven en onze
website verspreid.
De LADA spagaat: tegen aansluiting bij Hollands Kroon maar voor Niedorp en de
Noordkop
Zonder succes heeft de voltallige coalitie van
VVD, CDA en PvdA (en AB) geprobeerd om
LADA weg te zetten als een one issue partij
van Bange Oude Mannen. De praktijk was anders: Geen sprake van angst bij de fractie.
Voortdurend is er inbreng op uiteenlopende
onderwerpen. Constructief en in het belang
van de inwoners van Niedorp. Buiten de Raad
van Niedorp wordt onze kwaliteit gezien en
gewaardeerd. De absurde aanpak om het gemeentehuis van Anna Paulowna tijdelijk uit te
breiden kreeg uit vier gemeenten stevige kritiek, echter onvoldoende om het tegen te houLADAnieuwsbrief 23
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brede school kan nooit betekenen dat de sporthal (op termijn) niet meer te exploiteren is. Al
met al een complexe materie. De valkuil bij dit
alles is dat eenmaal ingenomen standpunten
als een molensteen om de politieke nek van de
fracties hangt (zie eerder de herindelingkeuze).
LADA wil diezelfde fout niet maken. Behoud en
versterking van het voorzieningenniveau, dat
heeft de vorige raad aan de burger beloofd.

Lokale kwesties: de communicatie richting
burger
Laat veel te wensen over. Het ontwerp raadsprogramma was hierover duidelijk. Dat kan en
moet beter. Laat de burger zien hoe het besluitvormingsproces plaatsvindt. Omdat hierover geen eensgezindheid ontstond heeft
LADA het initiatief genomen zelf verslagen te
publiceren in het Niedorper Weekblad en
maandblad De Koggeenlander. Bovendien is
op onze site www.lada2010.nl regelmatig een
you tube filmpje te zien.

LADA heeft hart voor de zaak en voor het
hart van de burger
Verschillende burgers hebben LADA benaderd
met de vraag waarom AED’s wel in omliggende
gemeenten worden geplaatst en niet in
Niedorp. Die vraag hebben we omgezet in
raadsvragen. Hiervoor wordt uiteindelijk geld
vrijgemaakt nadat eerder vragen gesteld door
de PvdA uitmondden in “geen geld beschikbaar” Duaal besturen betekent voor LADA dat
het college moet doen wat de raad vraagt. Niet
andersom.

Ontwikkeling Brede School (2x) en positie
sporthal
Belangrijk voor de gemeenschap. In ’t Veld
komt de school “in het centrum van het dorp” te
staan (als ’t Veld Noord gerealiseerd is). De
gesprekken met de provincie hierover bevinden
zich in een ongewis stadium. In Winkel/Nieuwe
Niedorp wordt overlegd of de aanvankelijke locatie (achter het gemeentehuis) gecombineerd
kan worden met een gymzaal of sporthal. Aan
het verbouwen van het gemeentehuis zitten
bezwaren (kapitaalvernietiging, moeilijker te
isoleren, lage plafonds). Het opzetten van een

Rob Ravensteijn,
fractievoorzitter

Fusiegemeenten moeten draagvlak peilen
Gepubliceerd op 13 juli 2011

DEN HAAG - Gemeenten die plannen smeden
om samen te gaan, moeten eerst onder burgers
peilen hoe zij daar tegenover staan. Zonder
draagvlak kan een herindeling wel doorgaan,
maar dan moeten de gemeenten wel goed uitleggen waarom het nodig is.
Dat staat in nieuwe regels voor gemeentelijke
herindeling die minister Piet Hein Donner
(Binnenlandse Zaken) woensdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Zetten gemeenten tegen de wens van de bevolking door, dan moet dit
wel echt noodzakelijk en urgent zijn.
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Inbreng: Commissie Joan Leemhuis-Stout (1)
Vraagstelling:
Hoe kan de Noordkop een sociaal-economische en ecologische impuls krijgen?
(vervolg na het niet doorgaan van het Wieringerrandmeer)
Enkele overwegingen:
1) Eerst: (zicht op) veilige dijken en duinen en vervolgens een verbond sluiten met het water
(zout en zoet). Een verbond met het water is onlosmakelijk verbonden met een verbond
tussen de burgers in de Noordkop die zich tegen het water moeten beschermen en tegelijkertijd niet zonder kunnen. Regionaal watermanagement. Op zoek naar waterkansen.
Een link met kroonprins Willem Alexander ligt voor de hand.
2) Agrarische tradities: alweer kansen en bedreigingen. Agrarische ruimte zien als een toeristisch potentieel. Slim stapelen. Ecologische en toeristische zones integreren met economische infrastructuur. Een imidacloprid* vrije regio. De agrarische sector die haar eigen
toekomst ondergraaft heeft geen toekomst (buitensporige bijensterfte ondergraaft de
vruchtbaarheid). Mogelijk ook doorgaande routes omgeven door weidegebieden waar
ook vee rondloopt. Zichtbaar maken van duurzaamheid.
op weg naar een CO2-vrije regio.
3) Duurzaamheid als toekomstgericht uitgangspunt en beginsel. Een CO2-neutrale regio
werkt zowel aan besparing als aan opwekking van energie. Bovendien wordt deze “last”
omgebogen tot “lust”. Zorg dat je opereert in het front. Vermaak je speerpunten tot imago
waarmee je in de 21e eeuw vereenzelvigd wil worden.
4) Verbindingen zoeken tussen natuur en cultuur. Tussen zout en zoet. De Noordkop kan
een imago krijgen van een visetende en– producerende regio. Hiertoe de bestaande cultuur in Den Oever trachten te verbinden met de zoetwatercultuur van kweekvis(vijvers) of
bassins. “Visetend Europa zoekt de Noordkop op om e.e.a. te ervaren”.
5) Water als geografisch bepaalde eenheid: de Noordkop ook cultureel binden. De Noordkop als nieuwe identiteit. De economische eenheid vloeit daaruit voort, niet andersom.
Hoe geven we dit vorm? Dat is de centrale vraag. De ecologische samenhang is er niet.
Die binding kun je alleen nastreven via de weg van duurzaamheid.
Welke bestuurlijke voorwaarden zijn noodzakelijk?
1) De regio NHN formuleert een gezamenlijke taakomschrijving voor de portefeuillehouders
‘regionale samenwerking”. Hierin ook beschreven hoe de regionale lusten en lasten worden gedragen en gedeeld. (“De lessen uit het verleden geleerd”, SETA, ook financieel).
2) De regio verzamelt ALLE onvervulde lokale wensen. Zicht hierop kan leiden tot bovenlokale oplossingen. Bovenlokale initiatieven of ambities prevaleren. “het geheel is meer dan
de som der delen” hoort tot de leidende principes. Bovenlokaal denken!!!
3) Dus ook: geen sectorbelangen maar regiobelangen trachten in te vullen. De publieke opinie en discussie rond het Wieringerrandmeer bewoog zich ook langs deelbelangen i.p.v.
langs regiobelangen. Het Wieringerrandmeer was splijtstof i.p.v. binding.
4) Krimp of groei? Waar komen inundatiegebieden? Hoe clusteren we de regio NHN? Hierover zijn uitspraken vooraf belangrijk. Het helpt bij het invullen van de plannen of de potentie van ontwikkelingen in de regio.
5) Een maatschappelijk draagvlak weegt zwaar. Behoudens inbreng vanuit politieke partijprogramma’s is er geen draagvlak voor regionale programma’s. Dat is wel nodig en vooral: op een serieuze manier. Samenhang van de plannen en zienswijzen hierop zullen een
belangrijk onderdeel moeten worden van de planontwikkeling. Zonder draagvlak geen
groeizaam vervolg.
6) Voor de burger: Eerlijk zicht op het proces dat gaande is.
Tot zover mijn inbreng. Concrete plannen volgen z.s.m.
Rob Ravensteijn,
fractievoorzitter LADA Niedorp
* zie ook pag. 9
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Commissie Joan Leemhuis-Stout (2) bevindingen
Bijeenkomst op 14 juni 2011 in Hippolytushoef. Namens Niedorp: E. Bijlstra en R. Ravensteijn.
Burgemeester van Kampen (burgemeester Wieringen, red.) opende de bijeenkomst. Er was geen
agenda, naar later bleek, wel een uitnodiging. Deze is inmiddels verspreid in de raad, gelijk met
enkele andere stukken over ontwikkelingsplannen. Het was een HK-setting. Er waren geen bestuurders uitgenodigd uit andere delen van de Noordkop. Daarvoor zijn afzonderlijke bijeenkomsten gepland. Eind juni (datum?) wordt een bijeenkomst gepland voor burgers. Toegankelijk na
aanmelding. Mevr. van Kampen zal zorgen voor de bekendmaking. Rond prinsjesdag wordt er
een rapportage verwacht. Over de procesgang daarna zijn geen verdere mededelingen gedaan.
Er is onvoldoende aandacht voor de Kop
vanuit Haarlem (ondertussen een veel gehoorde en vooral langjarig gehoorde opmerking) De vergelijking werd gemaakt met statenleden uit Friesland die beter bekend zijn
met wat er speelt rond de afsluitdijk.
- Wie is de concurrent als het gaat om gehoord te worden in Haarlem?
- Het kiezen van een of meer speerpunten
voor de Kop wordt als een moeilijke zaak
gezien. (Imago(s) kiezen)
- Er was vraag naar de woon-werk bewegingen in de regio. Daar is niet zoveel zicht
op, al is bekend dat er heel wat mensen
zijn die 30 minuten reizen binnen de regio
verkiezen boven dicht bij het werk wonen.
Beschikbaarheid van voldoende woningen
is daarbij niet bepalend.
- Wat doen de fusiegemeenten met de identiteit(en) in (van) het gebied. Verwezen werd
naar een fusiegolf in Drenthe.
- Is er sprake van krimp of groei in de regio?
Er zijn uiteenlopende verwachtingen bij bestuurders. De (on)wenselijkheid van e.e.a
bleef buiten beschouwing. Over de vergrijzing/ontgroening is minder onduidelijkheid.
- Schagen wordt in de regio meer als centrumgemeente ervaren dan Den Helder.
Dat gegeven kan benut worden. De samenwerking met DH lijkt beter.
- Projecten werden van commentaar voorzien: 2022: De provincie zet in op de Floriade; verwezen wordt naar de noodzakelijke
bezoekersaantallen op straffe van een dreigende faillissement voor de uitvoerende
gemeente (zie Limburg)
•
2026: Medemblik zet in op olympische
spelen. Is e.e.a. combineerbaar? Hotelaccommodatie beschikbaar? Enz.

Opdracht
Mevr. van Kampen vroeg de commissie vooral
duidelijk te maken wat haar opdracht is. De
vraagstelling zoals hierboven beschreven klopt.
Benadrukt werd dat de provincie na het afblazen van het Wieringerrandmeer met een hoeveelheid grond zit. Het bezit van grond is geen
provinciale doelstelling. Daar moet dus iets
mee gebeuren. Mevr. van Kampen gaf aan het
project Wieringerrandmeer alleen met de provincie te willen afsluiten als duidelijk is wat ervoor in de plaats komt. Er is door beide gemeenten veel energie in gestopt. Nog steeds
wordt het besluit betreurd. De veel gebruikte
verwijzingen naar De Blauwe Stad gaat volgens van Kampen niet op. Er werden geen uitingen van begrip of opluchting geuit voor het
afblazen.

-

Plannen
Vervolgens werd ruimte geboden om plannen
die leven naar voren te brengen. Dat werd met
verve gedaan door (meest) wethouders. Zij
spraken telkens alleen over hun eigen gemeente. De commissie nam vooral een luisterende rol aan, afgewisseld met vragen ter verduidelijking of verdieping.
Niedorp (Enno Bijlstra) bracht de ontsluitingsproblematiek van de golfbaan nabij de Westfriesedijk aan de orde, het aantrekken van hoger (agrarisch) onderwijs en de lokale woningbouw. Op 30 juni kan hij hierover zelf een uitgebreide toelichting geven.
Interessante zaken
Zijdelings kwamen er ook andere interessante
zaken aan de orde.
- De rol van de provincie bij lopende of toekomstige projecten zou stimulerender kunnen. Graag meedenken, zo was de vraag.

>
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Persoonlijke kanttekeningen: een eerste reactie
Visionair denken
De inbreng had een hoog gehalte aan plannen
die al gaande zijn of nog op de plank liggen.
Visionair denken komt, althans in deze ronde,
nog niet op gang. Daar is wel behoefte aan.

Verwachting
Mijn verwachting was dat de vraagstelling een
plaats zou krijgen in een (voorlopige) regionale
strategische visie. Schoof, de Provincie en de
meeste gemeenten hebben zich hierover positief uitgesproken. Planmatig, systematisch en
volgens een transparant proces handelen is
nodig. Vooralsnog lijkt dat niet het geval, zeker
als het gaat om de inbreng. De door de bestuurders naar voren gebrachte suggesties
hebben een zeer uiteenlopende rijpheid, missen soms (?) democratisch verkregen steun en
zeker maatschappelijk draagvlak. Een gemiste
kans. Al viel de naam Hollands Kroon, er werd
niet als fusiegemeente gesproken. Aan de onlangs voorlopig vastgestelde strategische visie
werd door niemand gerefereerd. Het is nog niet
te laat
actie wel nodig!!

Impuls
De volgorde is dan: Gebruik maken van enkele bestaande onderleggers: provinciaal structuurplan, gemeentelijke structuurvisie(s), Regionale strategische visie, lokale strategische
visie(s). Aan de commissie Leemhuis zou gevraagd moeten worden bijstand te verlenen
aan die plannen die aan twee criteria voldoen:
Het plan vraagt een bovenlokale inspanning
en draagt bij aan een impuls voor de hele regio.
Rust en ruimte
De eerder gestelde raadsvragen over de onderlinge samenhang van de diverse commissies blijven nog onbeantwoord. Ik pleit ervoor
om de gewenst ontwikkelingen van de eigen
regio te ontwikkelen en ons te laten ondersteunen, daar waar nodig. Provinciale steun is dus
aanvullend. De rust en ruimte in onze regio is
niet vanzelfsprekend. (waardevol en tegelijkertijd voortdurend bedreigd. Voor de noordelijke
Randstad een waardevol uitloopgebied. Het
behoud van rust en ruimte heet een economische prijs die betaald moet worden. Hoe, daarover zou eens grondig nagedacht moeten worden. Ook in dit bestek.

Geen oproep
Er was vanuit de commissie geen oproep om
met meer plannen te komen, ook geen vraag
naar een strategische visie, geen gerichte vragen naar de duurzaamheidambities etc.
(mogelijk: wat niet is kan nog komen). De oproep aan burgers die mevr. van Kampen nog
uit laat gaan kan natuurlijk ook verstaan worden door politieke partijen of zelfs gemeenteraden. Er was geen inbreng namens de gemeenteraden, voor zover ik kon beoordelen. Een tekort m.i..
Kop
Wederom wordt er in de Kop overleg gevoerd
over de Kop zonder dat de Kop als geheel bij
elkaar is. Dat leidt tot “ieder voor zich denken”.
Het zou goed zijn als de Provincie elke vorm
van regio ondersteuning afhankelijk maakt van
een breed en goed geborgde samenwerking.
Ook hier:
actie

Wieringerrandmeer
De afhandeling van gemeentelijke schade
door het afblazen van het Wieringerrandmeer
kan beter losgekoppeld worden van het zoeken naar een follow- up. Dat vertroebelt het
zoeken naar een nieuwe impuls en frustreert
de regionale samenwerking, immers de ene
gemeente zou meer rechten hebben dan de
andere. Beter: samen leren groter te denken
(op niveau en belang NHN).

Provincie
Anderzijds: het niet aflatende gevoel dat de
Provincie de Noordkop te weinig in beeld heeft
kan worden omgezet in een actieplan: Met de
provincie worden afspraken gemaakt om het tij
te keren; tegelijkertijd wordt actie ondernomen
richting kabinet om vaart te zetten achter de
plannen om tot provinciale herindeling te komen. Om de werkgelegenheid in de Noordkop
te stimuleren zou gewerkt kunnen worden aan
een plan om een deel van de provinciale taken
over te hevelen naar de Noordkop ( vgl de verhuizing destijds van de PTT en de belasting
naar Groningen) De norm kan zijn dat we de
personele bezuiniging van de Marine voor
100% gecompenseerd willen zien.
LADAnieuwsbrief 23

Nabije toekomst
Voor de raad van Niedorp zou het goed zijn de
Structuurvisie 2003-2015, met de draagvlaknotitie nog eens ter hand te nemen: Biedt
aanknopingspunten voor de nabije toekomst.
(Amer adviseurs 23 juni 2003).

Rob Ravensteijn,
22 juni 2011
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Imidacloprid

Geen gemeentehuis nodig

Imidacloprid is een
veelgebruikt insecticide. Het is een neonicotinoïde. Het werd in de jaren tachtig ontwikkeld
aan het Yuki Research Center in Japan, dat deel
uitmaakt van Bayer. Merknamen van Bayer zijn Admire, Confidor, Belem, Gaucho, Provado, Premise
en Gardiflor; andere bedrijven verkopen het ook, onder meer als Sombrero, Bazooka, Kohinor en Warrant.

Dat een gemeentelijke fusie niet altijd hoeft
te leiden tot de bouw van een nieuw gemeentehuis blijkt wel uit wat in Zuid-Holland
gebeurt. De gemeenteraad vergadert in een
dorpshuis, het college in een noodkantoor
en de ambtenaren gaan naar de mensen
toe. Plaats van handeling: de drie gemeenten Graafstroom, Liesveld en NieuwLekkerland. Zij gaan per 1 janauri 2013 op
in de nieuwe gemeente Molenwaard.

Imidacloprid is een systemisch insecticide, dat zowel
werkt via contact als via ingestie door zuigende of
bladvretende insecten. Het is onder meer werkzaam
tegen bladluizen en witte vlieg. Het wordt verspoten
op onder andere appelbomen, tomaten, tabak, hop
en sierplanten, en het wordt ook gebruikt om zaaizaad van onder meer suikerbieten te beschermen.
Imidacloprid is een van de meest gebruikte insecticiden. In 2007 verkocht Bayer voor 556 miljoen euro
imidacloprid.Imidacloprid kan ook gebruikt worden
om honden en katten te vrijwaren van vlooien
(merknaam: Advantix van Bayer).

Harenkarspel, Schagen en Zijpe staan aan
de vooravond van een fusie. Het heikele
punt is een nieuw gemeentehuis. Maar
daarover maken de Molenwaardse gemeenten zich helemaal niet druk: er komt
geen nieuw gemeentehuis voor de ruim 200
ambtenaren. Evenmin wordt een van de
drie oude gemeentehuizen opgepimpt. Molenwaard kiest voor het concept ‘de gemeente komt naar de burger toe’.

Regelgeving

Dit betekent dat de ambtenaren voor geboorteaangiften en vergunningen naar de
inwoners toegaan. Uitgifte van paspoorten
en andere documenten gebeurt op een vast
tijdstip in een van de verzorgingshuizen.
Voor trouwen is geen gemeentehuis nodig.
Er zijn voldoende historische panden die als
trouwlocatie kunnen dienen. De gemeenteraad vergadert in één van de dorpshuizen.
Ambtenaren zorgen dat alle voorzieningen
voor de vergadering worden opgebouwd.
Dat kost veel minder dan een raadszaal
bouwen, zegt men hier. De bedoeling is dat
straks na de fusie het tijdelijk gebouwde
noodkantoor in Bleskensgraaf wordt gesloten. Het college gaat naar believen op een
plek ergens in de nieuwe gemeente vergaderen. Ambtenaren werken flexibel en mobiel met het oude gemeentehuis in Liesveld
als terugvaloptie.

Imidacloprid is opgenomen in de lijst van gewasbeschermingsmiddelen die in de lidstaten van de Europese Unie toegelaten mogen worden. De geldigheidsperiode loopt van 1 augustus 2009 tot 31 juli
2019.
Eigenschappen
Imidacloprid is matig acuut toxisch, en er zijn geen
aanwijzingen dat het carcinogeen is.
Imidacloprid is wel zeer acuut toxisch voor bijen en
het grootschalig gebruik van de stof zou een oorzaak
kunnen zijn van de waargenomen verhoging van
bijensterfte. In de toelating van de Europese Unie is
voorgeschreven dat er bijzondere aandacht moet
besteed worden aan de bescherming van honingbijen bij het verspuiten van imidacloprid.
Aanwezigheid in het milieu

De nieuwe gemeente werkt zonder traditionele ambtelijke loketten. Het grootste deel
van het werk gaat digitaal. Uiteindelijk betekent dit een forse eenmalige ICTinvestering, maar dat is goedkoper dan de
bouw van een nieuw gemeentehuis, klinkt
het in Zuid-Holland.

Er zit op sommige plekken in Nederland 10.000 keer
zoveel imidacloprid in het oppervlaktewater als de
norm toelaat. Het middel breekt erg langzaam af in
water. Dit blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat voor
2005 en 2006. De metingen zijn gedaan in het westen van het land, waar glastuinbouw, bollenteelt en
boomteelt sterk zijn vertegenwoordigd.
wikipedia

www.SchagenFM.nl
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KROONGETUIGEN
In aanloop naar de gemeente Hollands Kroon spreken
inwoners, betrokkenen en belangstellenden zich uit over
deze fusie. Voor- en tegenstanders komen elke maandag
aan het woord.

Marieke Schotsman: “Naam klinkt eigenlijk niet verkeerd.”

FOTO JOHN OUD

'Eerste stap naar één Noordkopgemeente'
DOOR MARTIJN CIJSBERTSEN
NIEUWE NIEDORP -

Veel Niedorpers juichen de fusie
met Anna Paulowna, Wieringen en Wieringermeer niet toe. Van Marieke
Schotsman-Wetsteen (57), penningmeester van de Floralia, had Hollands Kroon
ook niet gehoeven.
„Mijn voorkeur is het niet", zegt ze en
gaat zelfs verder. „Ze hadden gelijk de
zeven gemeenten in deze regio (ook Haren-karspel, Schagen en Zijpe, red.) bij
elkaar moeten voegen. Eén Noordkopgemeente via gewestvorming. Mijn gevoel is dat dit de eerste stap in die richting is."

Wat vindt u van de naam?
„Nooit over nagedacht, eerlijk gezegd.
Zelf weet ik geen betere. Eigenlijk
klinkt het niet verkeerd."

Niedorp heeft de Floralia, Anna Paulowna de Bloemendagen. Dat schept een band?

ren en bestuursleden uit de Polder bij
ons? Dus we wisselen zeker zaken uit.
Verder zijn de evenementen, buiten dat
inwoners druk bezig zijn met het maken van bloemenmozaïeken, niet met
elkaar te vergelijken. De route in Anna
Paulowna is langer, bij ons een kilometer of twee. In Nieuwe Niedorp zit er
ook veel meer omheen: muziek, straattheater, dit jaar de High-land Games.
Het belooft een spektakel te worden."

Plukt de Floralia op een of andere manier
vruchten van de fusie?
„Hopelijk wordt het vergunningenbeleid soepeler. Wij moeten bijvoorbeeld
om de 300 meter toiletten neerzetten,
zeven in totaal. Terwijl de twee die er
vorig jaar stonden amper zijn gebruikt.
Misschien dat met een sterker ambtenarenapparaat meer ruimte voor persoonlijk contact komt, zodat de gemeente zich in evenementen kan verdie-

pen."'

Schager Courant, 01 augustus 2011

„Weet je dat wij bij hen jureLADAnieuwsbrief 23
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