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VAN HET BESTUUR
Herindeling. Wat is de huidige status?
Hierbij nog even samengevat wat de huidige status is van het herindelingsproces .
Nadat de deelnemende gemeenteraden in meerderheid hebben toegestemd in de fusie ligt het volgende beslismoment bij de Tweede en de Eerste Kamer.
Een vaste Tweede Kamercommissie behandelt het verzoek van de gemeenteraden om toestemming
te geven voor de voorgenomen fusie.
LADA heeft na het besluit van de gemeenteraden een brief gestuurd naar de staatssecretaris om
aan te geven dat een meerderheid van de bevolking van de gemeente Niedorp deze fusie ongewenst vindt. In de brief is aangegeven dat ondanks de ingediende zienswijzen de gemeenteraad van
Niedorp heeft volhard in het reeds ingenomen standpunt.
De brief is ontvangen door de staatssecretaris en dat is gemeld via een ontvangstbevestiging.
De volgende stap is, zoals blijkt bij soortgelijke fusieprocessen in het land, dat de Tweedekamer
commissie vervolgens onderzoek instelt via hoorzittingen in de betreffende gemeentes.
Daarna volgt de besluitvorming in de Tweede Kamer en daarna in de Eerste Kamer.
Het LADA-bestuur heeft alle argumenten duidelijk verwoord in haar brief en de bijlagen.
Het LADA-bestuur zal alle zinvolle acties welke de argumenten tegen de fusie kunnen versterken ondersteunen. Op de ledenvergadering heeft het bestuur mandaat gekregen om mogelijk acties ter ondersteuning van onze argumenten te organiseren.
Onduidelijk op dit moment is wie de nieuwe Tweede Kamercommissie zal zijn na de verkiezingen
van 9 juni.
Bestuursverkiezing op de ledenvergadering
Rob Ravensteijn en Ard Smit treden af. JaapJan van Essen is herkiesbaar. Het bestuur heeft de volgende kandidaten voorgesteld:
•

Voorzitter Ebe Elzinga (zelfstandig ondernemer/bedrijfskundig adviseur )

•

Penningmeester JaapJan van Essen (was dit reeds). Is mede oprichter met veel bestuurlijke
ervaring, maar niet te veel als penningmeester.

•

Secretaris Willem Kerkhoven. Rijksambtenaar, veiligheidskundige. Secretaris van een aantal
andere verengingen in Niedorp.

•

Bestuurslid Lida Brussaard. O.a. penningmeester van diverse verenigingen. Zij gaat JaapJan
assisteren met penningmeesterschap. Zij heeft de ambitie om de “duurzaam poot van LADA”
te behartigen

•

Bestuurslid Kees Kramer. Woont sinds 5 jaar in ’t Veld. Voormalig agrarisch ondernemer.
Bijna 65 jaar oud, 14 jaar in het buitenland gewoond. CDA achtergrond.
Er hebben zich geen “tegenkandidaten” gemeld en het voorgestelde bestuur wordt gekozen.
Emailadres LADA

LADA heeft een nieuwe emailadres secretariaatlada@gmail.com.
Het oude emailadres blijft nog een tijd bestaan en wordt doorgekoppeld naar het nieuwe adres.
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Rede Rob Ravensteijn, gemeenschappelijke raadsvergadering 27-04-2010
Voorzitter,
Alvorens tot een standpunt te komen m.b.t. de naamgeving hechten wij eraan enige opmerkingen te
maken over het proces dat daar aan vooraf is gegaan.
De Arhi procedure die we volgen hoort bij een vrijwillige samenvoeging. Het beleidskader geeft richtlijnen. In Niedorp is dat proces anders verlopen dan in de andere gemeenten. Geen sprake van vrijwilligheid; De vorige raad heeft een standpunt ingenomen dat afweek van de opvatting van het overgrote deel van de burger. Uit zowel een enquête als uit de vele zienswijzen is dat duidelijk geworden.
Niet bij de vorige raad.
Bij de verkiezingen van 3 maart kwam LADA met 41% van de stemmen met 6 zetels als grootste uit
de bus. GL haalde net geen restzetel. Beide partijen keerden zich tegen de Oost-variant en maakten
dat tot inzet van de verkiezingen. De andere partijen deden dat nadrukkelijk niet. Dat mag. De overige partijen bestempelen de uitslag als “er is een signaal afgegeven” Volkomen onterecht concluderen zij vervolgens dat er een ruime meerderheid is voor de Oost-variant. De oude raad heeft weliswaar haar macht in de raad behouden maar heeft het vertrouwen van een groot deel van de burgers
verloren. Niet alleen de uitslag speelt daarbij een rol. Met wisselend succes, maar zeer eendrachtig
hebben de fractieleden en bestuurders geprobeerd om LADA in diskrediet te brengen: met soms
platvloerse opmerkingen, leugens en uitsluitingen is geprobeerd schade aan te brengen. Daags voor
de verkiezingen is met een huis aan huisblad over de naamgeving de indruk gewekt dat de herindeling al een gepasseerd station is. Die timing vonden en vinden wij misplaatst en een inbreuk op verkiezingen die sportief behoren te verlopen. Onduidelijk hoeveel schade daarmee is aangericht.
Wieringermeer, Wieringen, Anna Paulowna en Niedorp zijn op dit moment goede buren. Dat moet zo
blijven. Geografisch en economisch zijn er overlappingen. Veel Niedorpers willen zich bestuurlijk verbinden met Schagen en Harenkarspel. Daar staat LADA voor.
Een fusiegemeente die voor veel Niedorpers ongewenst is moet je geen naam willen geven. Dat
gaan we dus niet doen. Maar er is meer: Wat willen de andere gemeenten met Niedorp als daar zoveel weerstand is? Eendracht en samenwerking vormen de basis van een vitale lokale gemeenschap. Met Niedorp in de Oost-variant zal dat niet lukken.
Optie 1: Ik doe daarom een dringende oproep aan de andere gemeenten om af te zien van een fusie
met Niedorp. LADA en vooral een grote groep burgers zal eindelijk de erkenning krijgen die ze verdienen.
Optie 2: Eis een referendum in Niedorp als voorwaarde voor een vervolgprocedure en stel grenzen
aan het minimale draagvlak.
Optie 3: Plaats de herindelingsdiscussie in een ander perspectief: Met de komende bezuinigingen en
de plannen voor staatkundige vernieuwingen (o.a. minder provincies) kan de Noordkop een bestuurlijke proeftuin worden waarin de kansen in de Noordkop beter benut kunnen worden.
Optie 4: kom eerst met een regionaal actieplan voor Noord Holland Noord en bezie daarna hoe het
proces een vervolg kan krijgen.
Voorzitter, ons pleidooi is ingrijpend, dat beseffen wij. Beter nu sleutelen aan het ontwerp dan in een
latere fase een ontvlechtingsprocedure moeten opstarten.
Namens LADA (Democratie Anders)
Rob Ravensteijn
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Willem wordt wakker
Column van Willem Kerkhoven
Willem is nog steeds wakker beste mensen en hij leest nog steeds de
krant. Uiteraard volg ik het nieuws over onze nieuwe partnergemeentes.
Ik heb gelezen hoeveel meneer Hooijmeijer in zijn zak zou hebben gestoken (is op deze manier ook dat onzalige Randmeer van start gegaan?)
Ik hoor fluisteren dat Anna Paulowna tegen een artikel 12 status aanzit. Het onderhoud van bruggen en wegen in de Wieringermeer zou
zijn uitgesteld tot na de fusie. En als laatste lees ik vanmorgen dat de
wachttijd voor een seniorenwoning in diezelfde gemeente 10 jaar bedraagt. Er is een actiecomité opgericht dat met een handtekeningenactie probeert snel meer van die woningen te bouwen. Geen nood, de burger
van Niedorp financiert e.e.a. wel mee over een paar jaar. Gaat U maar
vast sparen.
Eigenlijk wil ik het daar niet over hebben mensen, al die kosten voor de
nieuwe gemeente, dat weet U nu wel. Nee… ik wou eens iets kwijt over
de wethouderkeuze en over hoe dat op mij over komt. Let wel: ik beweer
niet gelijk te hebben maar ik heb wel mijn mening. In een gemeente
waar de komende jaren geen nieuw beleid meer wordt gemaakt is een
tweetal wethouders wel genoeg zou je zeggen. We hadden drie mensen
die in ieder geval zeer ervaren waren en die van de hoed en de rand wisten over alle lopende zaken. Maar nee, dat was te gemakkelijk. Heer
Hoogerbrugge (echt niet mijn vriend) heeft een socialistische trap na
van zijn eigen partij gekregen, de heer Cool mocht ook niet blijven.
(Moest het CDA in de coalitie gepraat worden met de belofte van een
wethouderschap?) Ook Jan Steven heeft er een wachtgeldje uitgesleept.
Immers, daar heeft hij recht op als hij straks aftreedt na de fusie? Gelooft U in zijn onafhankelijkheid als wethouder? Blijft hij op zijn socialistische stokpaardje zijn eigen partij helpen? Gelooft U in de onafhankelijkheid van het college? (dat is toch het nieuwe duale stelsel?) Ik geloof er helemaal niets van. Al met al, er is naar mijn mening partijpolitiek gespeeld, iedere coalitiepartij een wethouder. De meerkosten nemen
we graag voor lief.
Beste burger, ruim 41% van U heeft op LADA gestemd. Die partij stond
voor een sober financieel beleid, al was het alleen maar omdat er grote
bezuinigingen aan komen. U blijft echter genegeerd. Onthoudt het voor
de volgende verkiezingen en kijk dan weer eens naar de bestaande partijen. Als je door de kiezer gehalveerd wordt ga je uiteraard je beleid niet
aanpassen. Zegt U maar wat U ervan vindt.
U bent gewaarschuwd. Willem blijft wakker, maar blijft U alert.

LADAnieuwsbrief 11

4

01 mei 2010

UIT DE FRACTIE
Het nieuwe college is benoemd. Zonder de steun van LADA.
De coalitie VVD, PvdA CDA hebben onvoldoende geprobeerd om een verschil van inzicht ronde de
herindeling op een verstandige manier op te lossen. In het coalitieakkoord geven ze aan dat LADA
een signaal heeft afgegeven. Vervolgens blijkt uit niets dat ze de daad bij het woord willen voegen.
Volstrekt naar binnen gekeerd organiseren ze de macht. Nadat de wethouders gekozen waren voor
een "beleidsarme periode" noemde ik dat dus baantjesjagers.
Tot overmaat van ramp claimen ze ook beide posten in de regiegroep.
LADA gaf een vinger in de hoop/verwachting dat er ook een omgekeerd gebaar zou zijn. Niet dus.
De coalitie stemt alleen op zichzelf. De plaatsvervanging werd aan Algemeen Belang gegund.
Hoe werkbaar het voor de coalitie zal worden is niet te zeggen. Daar hebben ze nog steeds een eigen bijdrage in te leveren. Hopelijk hebben ze dat door. Er is een uitgebreid commentaar op het coalitieprogramma ingeleverd. Wij gaan ervan uit dat daar een dezer dagen op teruggekomen zal worden. Een raadsprogramma is nog niet opgesteld. In het gunstige geval volgt nog een gezamenlijk document.
Dualisme, dat zal zichtbaar moeten worden. Geen fracties in de poezenmand met de eigen wethouder in het midden. Dat leidt niet tot transparante politiek. In de vorige raad leidde zo'n zelfde verhouding tot een situatie dat het college de raad op sleeptouw nam en de raad pas aan communicatie
dacht toen het besluit binnenskamers al genomen was. Dezelfde raadsleden van toen krijgen nu van
de coalitie de opdracht om de samenwerking en communicatie te bevorderen. U begrijpt mijn twijfel.
Toch wil ik optimistisch zijn: een mens is nooit te oud om te leren. Oud kun je dus ook positief gebruiken, voor bang is dat moeilijker. Zien of dat gaat werken voor het college en de nieuwe fractievoorzitters. Testen zullen we dat zeker.

Rob Ravensteijn, fractievoorzitter

fractie 29-04-2010, de droom van Jan Steven van Dijk?
foto Schagen FM
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`Baantjesjagers`
Kritiek Lada op coalitie Niedorp
Lada in Niedorp heeft donderdagavond felle kritiek geuit op het nieuwe college en
de nieuwe wethouders in Niedorp. Rob Ravensteijn van Lada noemde de nieuwe
wethouders baantjesjagers.
Lada kwam met een forse schriftelijke reactie op het coalitieprogramma van CDA,
PvdA en VVD. Hij kwam ook met een advies: `Mocht het binnen de coalitie tot problemen komen, geneer je niet en klop bij ons aan`, zei hij.
Ravenstein doelde daarmee op een meerderheid die iedere partij heeft als ze met
Lada samenwerken.
De nieuwe coalitie presenteerde het programma met als titel `Samenwerking en
communicatie`. Ravensteijn noemde het wrang dat de partijen dat als titel hebben
gekozen, terwijl ze samenwerking en communicatie de laatste jaren juist hebben
laten liggen.
Schagen FM, 29-04-2010

Nipte steun voor nieuwe wethouders Niedorp
Niedorp heeft een nieuw college. Donderdagavond zijn Enno Bijlstra, Jan Steven
van Dijk en Henk Koomen geïnstalleerd namens de VVD, de PvdA en het CDA.
De steun voor de nieuwe wethouders in Niedorp is niet groot. De 6 leden van Lada
stemde tegen de voordracht. Hans Geel van Algemeen Belang stemde blanco.
Daarmee haalde de nieuwe wethouders een nipte meerderheid van 8-7.
Schagen FM, 29-04-2010
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Hollands Kroon wordt grootste gemeente van Nederland
ANNA PAULOWNA - Als het rijk akkoord gaat met de fusie van Wieringermeer, Wieringen, Anna
Paulowna en Niedorp, wordt 'Hollands Kroon' de naam van de nieuwe gemeente. Qua landoppervlak
zal het dan de grootste gemeente van Nederland zijn.
In de Ontmoeting, gemeentehuis van Anna Paulowna, gingen de vier gemeenteraden dinsdag 27
april akkoord met de nieuwe naamgeving. Er was echter wel kritiek op de procedure. De raden zouden kiezen uit een voordracht van vier namen, maar uiteindelijk werd er maar één voorgesteld. De
vier burgemeesters onthulden al vóór het debat de nieuwe naam. Daardoor was het 'ja' of 'nee' tegen
Hollands Kroon. "Een besluit in doordrukverpakking," mopperde Elbert Volkers (PvdA Wieringen).
Burgemeester Hans van den Doel van Anna Paulowna, voorzitter van de stuurgroep voor de gemeentelijke herindeling, had deze klap al zien aankomen en verontschuldigde zich bij voorbaat voor
de gang van zaken.
De drie alternatieven, die uit 430 inzendingen waren gekozen, 'Wieringerlanden', 'Noordkop' en
'Waddenwaard' hadden als nadeel dat ze te veel op één van de deelgemeenten duidden of al geheel
of gedeeltelijk in het bedrijfsleven in gebruik waren. Dat zou verwarring hebben gegeven. "We hebben onder druk van de tijd verzuimd de raden hierover in te lichten. De snelheid waarmee we moesten beslissen is ten koste gegaan van de zorgvuldigheid," aldus Van den Doel.
"Mooie naam"
Hij sprak van 'een mooie, krachtige naam, passend bij de rand van Noord-Holland'. "Het is de naam
van het oude waterschap in de Kop van Noord-Holland, dat gevestigd was in het voormalige kantoor
van Domeinen in Wieringerwerf, daterend van 1942, rijksmonument sinds 2001." In 2003 ging Hollands Kroon op in het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
De raden van Wieringen, Wieringermeer en Anna Paulowna hadden geen problemen met de naam.
Alleen vanuit de raad van Niedorp kwamen kritische geluiden; volgens verwachting uit het kamp van
LADA, de protestpartij die vanuit het niets zes van de vijftien raadszetels opeiste. Samen kregen
LADA en Groen Links - dat ook tegen deze fusie is, maar net geen raadszetel haalde - op 3 maart
46% van de Niedorpse stemmen en dat was net niet genoeg om een spaak in het wiel van het vervolg te steken.
Frustratie
De frustratie liep hoog op in het koor van wat nu een grote oppositiepartij is geworden. Rob Ravensteijn stelde dat voor Niedorp geen sprake is van een vrijwillige samenvoeging en dat de vorige raad
zou zijn afgeweken van de wens van de meerderheid van de bevolking. "Met platvloerse opmerkingen en leugens is LADA kort voor de verkiezingen schade toegebracht," sprak hij, onder verwijzing
naar de fusiekrant, die juist in die dagen werd rondgedeeld en waarin zou zijn gemeld dat de fusie al
een gelopen koers was.
"Op dit moment zijn we goede buren en dat moet vooral zo blijven," sprak Ravensteijn cynisch. "De
meeste Niedorpers voelen zich meer verbonden met Schagen en Harenkarspel. En wat moeten de
drie andere gemeenten met Niedorp, waar zo veel weerstand is?"
Nog één keer, en uiteraard tevergeefs, deed Ravensteijn een beroep op de andere drie gemeenteraden, om af te zien van deze fusie. Hij pleitte voor een referendum als voorwaarde van de vervolgprocedure en voor een regionaal actieplan. Hij vroeg de herindeling te bezien in het perspectief van de
bestuurlijke vernieuwing, in welk proces de provincies mogelijk in aantal zullen verminderen en waarvoor de Noordkop dan als proeftuin gebruikt zouden kunnen worden.
Niet besteed
"Het is beter nu te sleutelen aan het ontwerp dan later een ontvlechtingsprocedure te moeten voeren," besloot de fractievoorzitter van LADA. De naam Hollands Kroon was ook al niet aan hem besteed, aangezien Niedorp - op de Groetpolder na - niet tot het verzorgingsgebied van het waterschap
van die naam heeft behoord.
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Ravensteijns partijgenoot Adriaan Rodenburg verwees naar de borrel, die na de laatste hamerklap
ongetwijfeld zou worden opgediend. Misplaatst, vond hij. "Dit is geen feestdag, maar een dieptepunt
in de lokale democratie." De andere leden van de Niedorper raad stemden probleemloos in met de
naamgeving. "Ik zal de nieuwe naam met trots uitdragen," aldus Hans Geel (Algemeen Belang).
Henk Koomen (CDA) wees er nog maar weer eens op, dat de voorbereiding van de fusie volgens de
regels van de democratie zijn verlopen.
In de inspraakronde voor het publiek deed Theo Moras uit Zijdewind weer van zich spreken. De organisator van het verzet tegen de fusie vertelde zelf uit cynisme 'Nieuw Wieringen' als naam te hebben ingezonden. "Die had ik dan als een loden last voor de rest van mijn leven met mij meegedragen. Ja, daar kun je om lachen," sprak hij tegen de grinnikende raadsleden, "maar zoiets is heel erg."
Moras eiste een lijst op van alle inzendingen, om de besluitvorming te controleren. Tot zijn verbazing
had Van den Doel die al voor hem klaarliggen.

Theo Moras ontvangt tot zijn verrassing de namenlijst van burgemeester Hans van den Doel (Anna Paulowna), voorzitter
van de stuurgroep. (Foto: Corné Lisse)

www.echo.nl/schager weekblad

De nieuwe gemeenteraden gaan er iets moois van maken!
Over vier jaar ziet de wereld in zowel Schagen, Niedorp, Zijpe, Harenkarspel als Wieringermeer er geheel anders uit!
Over deze stelling kan gestemd worden op www.echo.nl
In totaal hebben 83 bezoekers hun stem uitgebracht.

Eens
51 %
Oneens
49 %
Reacties
best met west:
Dinsdag 4 mei 2010 20:23 uur
Dan is het wel te wensen dat de inwoners van Niedorp in ieder geval met Schagen en Harenkarspel
zijn gefuseerd. Dan is er in ieder geval zeker één gemeente met een heel groot draagvlak onder de
bevolking.
www.echo.nl
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