
 

 
 

 

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEMEENTERAAD CONFORM  ART. 7.1 REGLEMENT VAN ORDE 

 

 

Naam gemeenteraadsfractie LADA (Democratie Anders) 

Datum 10-02-2014 

Volgnummer  

  

Onderwerp: windmolens   -  integriteit  - aanbestedingsprocedures  

 

 

 

Geachte leden van het college, 

 

 
De Volkskrant van 8 februari 2014 maakt melding hoe de beoordeling en de verstrekking  van de 
bouwvergunning van “De Ambtenaar” zou zijn verlopen. De rol van de voormalige gemeente 
Wieringermeer, de welstandscommissie  en de positie van omwonenden worden hierin belicht. Reden 
om te onderzoeken welke lessen hier getrokken kunnen worden voor Hollands Kroon. De fiscale 
aspecten en subsidiemaatregelen in het artikel laten we hier buiten beschouwing. 
 
 
Vragen: 
1: “De ambtenaar” zou de status van een  lijnopstelling hebben gekregen. Is er sprake van een 
voornemen tot het bouwen van een tweede vergelijkbare molen in het gebied? Indien ja, graag 
aanvullende informatie over deze plannen. 
2: Zo nee, kan dan geconcludeerd worden dat deze status onterecht is of was er sprake is van een 
onterecht afgegeven vergunning, mogelijk ook een illegaal bouwwerk? 
3: Indien de behandeling van de aanvraag (op onderdelen) onjuist is geweest, kan dat leiden tot een 
onomkeerbare situatie, nog voordat hiervoor stukken getekend zijn? (citaat oud wethouder List: “Het 
was een gelopen race” en ” zij wilden die fout niet repareren terwijl dat wel had gekund”). Welke status 
heeft het tekenen van een bouwvergunning? 
4: Was in 2011 in de voormalige gemeente Wieringermeer sprake van een delegatiebesluit zoals nu 
(nog) geldt in Hollands Kroon? M.a.w. wie was bevoegd tot het nemen van besluiten en wat was het 
moment van onomkeerbaarheid? 
Het artikel schetst de rol van een commercieel adviesburo: “John Dekker Advies en Ondersteuning”. 
Het bureau staat zowel marktpartijen als  gemeenten bij, zo valt te lezen. In dit verband de volgende 
vragen: 
5: Hoe had de gemeente Wieringermeer destijds  zaken als integriteit en voorkoming van 
verstrengeling van  belangen georganiseerd? Heeft Hollands Kroon dit anders/beter georganiseerd? 
6: Bureau John Dekker Advies en Ondersteuning verleent ook diensten aan Hollands Kroon. De 
advisering bij de locatiekeuze voor het transformatorstation is recent. Kunt U bevestigen dat  dit 
bureau niet tevens een adviesrol heeft (gehad) voor TenneT  en/of de gemeente Schagen? 
7: Indien belangenverstrengeling niet valt uit te sluiten bij de inhuur van externe partijen die ook de 
markt bedienen, deel u onze opvatting dat hiervoor dan andere oplossingen gevonden moeten 
worden? 
Uit zowel het artikel als uit eerdere insprekers tijdens  raadsvergaderingen spreekt zowel 
vastberadenheid, moedeloosheid als boosheid van omwonenden die overlast ervaren, zowel  richting 
bestuur als richting milieudienst. 



 

8: Herkent u dat en hoe wilt u deze mensen 
steunen? 
9: Beschikt u over een lijst van windmolens 
waarvan de vergunning niet in orde is. Welk 
plan hebt u om dit op orde te krijgen? 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Rob Ravensteijn, 
fractievoorzitter 


