Adieu gemeente Niedorp
Uitgesproken ter gelegenheid van de buitengewone openbare vergadering
van de gemeenteraad van Niedorp op 15/12/2011
door Rob Ravensteijn, fractievoorzitter LADA

Op 11 december 1989 sprak de toenmalige burgemeester van Barsingerhorn en Niedorp, Ype
Dijkstra, ter gelegenheid van de samenvoeging van beide gemeenten per 1/1/1990 de volgende
woorden:
“Het zou de moeite waard zijn eens grondig te evalueren:
- Welke bestuurlijke winst deze herindeling heeft opgeleverd.
- Doet de herindelingswet recht aan werkelijke wensen en verlangens van de bevolking.
- En, is er recht gedaan aan besluiten door gemeenteraden genomen, op grond van het bepaalde in de gemeentewet, strekkende tot vrijwillige herindeling.”
Dit deel van zijn betoog sloot hij af met het verzoek aan Rijk en Provincie om dit gebied tenminste 25
jaar met rust te laten.
Nu, 21 jaar later, gaat Niedorp over in Hollands Kroon. Goed om de balans op te maken en te zien of
dit kan aan de hand van dezelfde evaluatievragen of dat ook nieuwe vragen aan de orde zijn.
De wet Arhi is van 1984 en is sindsdien op onderdelen aangepast (1991, 1994, 2001, 2003 en 2006).
Beide herindelingen zijn tot stand gekomen onder dezelfde wet. Het beleidskader, de nadere regels,
zijn anders.
Van recente datum is een “onderzoek naar ervaringen van overheden met de wet Arhi”. Bevindingen
zijn heel herkenbaar voor de Niedorpse situatie.
-

Interpersoonlijke relaties op lokaal niveau vormen obstakels.
Er wordt geworsteld met het begrip “van onderop”.
Er wordt geworsteld met de rolverdelingen tussen de bestuurslagen.
De Tweede Kamer voelt zich niet gebonden aan het beleidskader.

Het onderzoek eindigt in een groot aantal aanbevelingen. Voor Niedorp komen deze jammer genoeg
te laat. Naast hoop op meer bestuurskracht is er persoonlijke en democratische schade. Als de beloofde bestuurlijke winst niet voelbaar wordt in het dagelijks leven zal die schade alleen maar toenemen.
Als morgen de kranten koppen:
”Donner stapt op na druk LADA”, dan is dit laatste niet waar. (gedroomd)
De Niedorpse situatie heeft er wel toe bijgedragen dat Donner het beleidskader heeft aangepast.
Vanaf nu wordt namelijk vereist dat de gemeente een representatief en toetsbaar onderzoek doet
naar het maatschappelijk draagvlak. De wil om dat uit eigen beweging te regelen heeft in Niedorp
altijd ontbroken. (Weerwind: “We hebben iets niet goed gedaan”, NHD)
In de herindelingsdiscussie werd gewezen op ons systeem van de representatieve democratie. Eenmaal gekozen zal de burger vertrouwen moeten hebben. Juist dat nu wordt regelmatig geschaad.
Landelijk en lokaal. Met een verkiezingsopkomst van 40% werd dit systeem eenzijdig door de burger
opgezegd. Dat noopt tot verandering. Al tijdens de campagne werd dit pijnlijk duidelijk: afkeer, wantrouwen, teleurstelling en onverschilligheid richten zich tegen het huidige politieke systeem. Soms met
onterechte verwijten, maar vaak ook met zeer gedegen argumenten.
Er ligt een taak en niet alleen voor LADA.
LADA zal het voortouw nemen. Met de burger zal een verbond gesloten moeten worden. Solidariteit
en wederkerigheid, sober en duurzaam, sociaal en verantwoordelijk. Met gedeelde bevoegdheden,
macht en middelen. Niet alleen met de Niedorpers, met alle bewoners in de Noordkop. Daar horen
Schagen en Hollands Kroon bij. Onlangs is LADA op haar wenken bediend door de Commissie

Dwarshuis met het advies over de sociaalecononomische en ecologische impuls voor de Kop van
Noord-Holland: samen zetten we “De Kop op de kaart”.
Als burger nemen we niet echt afscheid van elkaar, toch zeg ik: Moge het jullie goed gaan. We houden contact.

