Notulen openbare fractievergadering 15-03-2012
Café Het Wapen van Wieringerwaard
Noordzijperweg 36, Wieringerwaard

Aanwezig:Rob Ravensteijn, Ard Smit, Peter Couwenhoven, Cees Franzen, Frans Lansink,
Ebe Elzinga, Willem Kerkhoven, JaapJan van Essen, Lida Brussaard
Afwezig met afbericht: Jip Pankras, Jan Brouwer (WR05)
De vergadering is anders verlopen dan verwacht. Het inspreken, cq voorlichting geven van burgers,
organisaties heeft veel tijd in beslag genomen en was om 22.00 uur teneinde. Daarop werd besloten
om het huishoudelijk deel van de agenda op dinsdag 20 mei, aanvang 19.30 uur te behandelen in
ons partijkantoor.



Inspreken burgers


De heer Edwin van der Pol kwam de bezwaren toelichten welke omwoners hebben met
de wijziging van het bestemmingsplan Wallerweg 20 in het plan Groenhof te Breezand.
Men heeft geen bezwaar tegen de wijziging van agrarisch naar bewoning. Wel tegen het
voorliggende plan waarin in drie lagen hoogbouw gepleegd wordt hetgeen als een ernstige aantasting van de omgeving gezien wordt. Het plan Groenhof is voorgesteld als een
plan voor landelijk wonen. “Wij hebben een nader beeld bij landelijk wonen.” Er is geen
bezwaar tegen een aangepast plan in twee bouwlagen en aangepaste vorm, beter aansluiten bij de omliggende bebouwing.
Er wordt op gewezen dat in de stukken die de raad op 22 maart krijgt te behandelen nog
steeds de Ontwikkel Maatschappij Breezand voorkomt hoewel deze al lang geen partij
meer is in het plan.
Gesprekken met de projectontwikkelaar hebben niets opgeleverd.



Op onze uitnodiging waren namens de Dorpsvereniging Wieringerwaard mevrouw Snouck
Bourgonje en de heer van Domspelaar aanwezig om neder kennis te maken. De vereniging bestaat sinds 2004 en heeft ca. 180 leden. Er worden zaken opgepakt die het dorp
spelen en van algemeen belang zijn. Contacten met de gemeente Anna Paulowna, wethouder van der Laan, waren slecht. De eerste contacten met Hollands Kroon, wethouder
van Dijk, zijn als positief ervaren. Mevrouw Kromkamp en de heer Wagenaar zijn ambtelijk als contactpersoon aangewezen.



De heren Henri Boersen en Joost van der Veen van iJselhofs Projectontwikkleing bv geven een presentatie van hun “Ervenplan”om de polder WaardNieuwland op Wieringen in
te richten daarbij gebruik makend van de gronden die provincie in bezit heeft uit het Wieringerrandmeer project. Dit plan wordt genoemd in het rapport-Leemhuis en past in de
provinciale structuurvisie. Het is gebaseerd op kleinschalige bebouwingsblokken voor o.a.
landelijke wonen met mogelijkheden tot het houden van dieren op eigen grond, zorgwoningen met aanbieden van zorg. Dit te combineren met duurzame landbouw -en veeteelt
om de inrichting van de polder kleinschalig te houden.
Gevraagd wordt aan de fracties in de raad om een geloofsbrief af te geven waarin men
aangeeft hoe het plan te beoordelen.
Rob geeft aan het een sympathiek plan te vinden dat goed aansluit op het LADAprogramma. Cees wijst er op dat de provincie een cruciale rol speelt omdat zij veel grond
in het gebied zit en er uitruil met de Haarlemmermeer dreigt. Grote vragen: wat wil de
gemeente, hoe beslist de provincie. Er zal een nieuw bestemmingsplan moeten komen.



Een afvaardiging van drie personen namens de LTO, ik ben de namen kwijt, kwam hun
bezwaren toelichten tegen de voorgenomen heffing van toeristenbelasting op het verblijf

van de Oost-Europese arbeidsmigranten. Men vind het een oneigenlijk gebruik. Er wordt
gevraagd om het amendement van VVD en CDA waarin de arbeidsmigranten vrijgesteld
worden van toeristenbelasting te steunen. Ook alternatieve voorstellen onzerzijds om dan
een heffing via de GBA of een omslag in de OZB in te stellen werden afgewezen. Het betekent een lastenverzwaringen en toename van de administratieve regelgeving en daar is
men tegen. Rob: “de gemeente is opzoek naar inkomsten en die zullen er moeten komen.”Cees geeft het advies om dit met de LTO in de nieuw te vormen gemeente Schagen
op te pakken want het is een regionaal probleem dat ook op dat niveau opgelost/aangepakt moet worden.
Ook werd een korte uiteenzetting geven over de nieuw gevormde afdeling LTO Hollands
Kroon en haar werkwijze. Er worden specifieke werkgroepen gevormd waarin direct betrokken meespreken. Men hoopt op een goede samenwerking met de gemeente gezien
de grote economische betekenis van de agrarische sector in Hollands Kroon, de grootste
plattelands gemeente van het land.
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