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VAN HET BESTUUR

Rob Ravensteijn verlaat fractie
Rob Ravensteijn heeft het besluit genomen om zijn werk als fractie lid van LADA te beëindigen
per 25 september 2014.
Het is al weer bijna 5 jaar geleden dat Rob als
een van de belangrijkste initiatiefnemers het
initiatief nam tot de oprichting van een lokale
politieke partij. Verontwaardiging over de wijze
waarop omgegaan werd met de besluitvorming
over de mogelijke fusie met buurgemeenten
was de aanleiding. Op 30-11-2009 werd de
vereniging LADA2010 ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel.
Rob was klaar voor actie. Samen met Jaap Jan
van Essen en Ard Smit werd gezocht naar medestanders voor o.a. bestuursfuncties en potentiële fractieleden. Zo werd ik zelf benaderd
en heb mij door Rob laten overtuigen en overhalen om voorzitter te worden van de vereniging. Op de vele bijeenkomsten en inspreekbeurten was Rob vaak de woordvoerder om
iedereen te overtuigen van de foute keuze van
de dan zittende gemeenteraad.

Met Rob als lijsttrekker en gesteund door een
lange lijst van kandidaten kwam LADA na de
gemeenteraadsverkiezingen met 3 zetels in de
nieuwe raad van Hollands Kroon. De kiezers
uit Niedorp hadden LADA niet laten vallen.
LADA had zelfs een redelijk aantal stemmers
gekregen vanuit de andere gemeentes, vooral
dankzij de vele uren campagne die daar gevoerd waren.
In oktober 2012 werd door de pas aangestelde
burgemeester Nawijn aangifte gedaan tegen
Rob wegens het schenden van het ambtsgeheim. Toen de heer Remkes, commissaris van
de koningin, in een openbare zitting verkondigde dat de burgemeester door alle raadsleden
was gesteund, werd het rechtvaardigheidsgevoel van Rob te veel op de proef gesteld. Op
vragen van de Wieringer Courant had Rob geantwoord dat het geen unaniem besluit was
geweest, maar een meerderheidsbesluit. Het
gevolg was een voorwaardelijke veroordeling
die onrechtvaardig werd gevonden gezien het
feit dat de heer Remkes de aanleiding was.

Het resultaat na de verkiezingen was overweldigend.LADA kreeg vrij snel meer dan 100 leden en na de gemeenteraadsverkiezingen 6
zetels in de gemeenteraad van Niedorp met
Rob als fractievoorzitter; één zetel te weinig om
beslissingen af te dwingen. De overige partijen
sloten een pact in bijna alle stemmingen waardoor de huidige fusie toch door de meerderheid
van de raad werd doorgedrukt.
Opvallend was wel de motie van LADA voor
het afwijzen van de voorgenomen locatie van
het trafostation in ’t Veld welke wel gesteund
werd door de fractieleden van de PvdA.
Het was een hectische tijd voor fractie en de
fractievoorzitter. Rob was inmiddels geschorst
als lid van de PvdA hetgeen pijnlijk was na vele
jaren van trouw lidmaatschap.

In deze raadsperiode is LADA vooral door de
vele publiciteit en de vergaderingen op locatie
meer in de bekendheid gebracht.

Ook de koers die LADA zou moeten gaan was
uiteraard een onderwerp dat regelmatig aan de
orde kwam. Gezien het feit dat LADA als locale
partij fractie- en bestuursleden heeft, afkomstig
uit verschillende politieke achtergronden, was
dat geen eenvoudige taak.

Na de laatste gemeenteraadsverkiezingen was
het resultaat van alle inspanningen en campagne voeren dan ook overweldigend. LADA is nu
met 6 zetels in de raad vertegenwoordigd. Dat
Rob daar een grote bijdrage aan heeft geleverd
moge duidelijk zijn. Rob was overal te zien,
graag direct contact zoekend met iedereen die
hij tegen kwam.
Rob heeft dan wel afscheid genomen van de
raad, maar wij zijn blij dat hij zijn energie wil
blijven steken in LADA. Het bestuur van LADA
heeft alle begrip voor zijn besluit en dankt Rob
hierbij voor zijn nimmer aflatende inzet. Wij ondersteunen hem van harte in een volgende
functie waar dan ook in de LADA-organisatie.

Toen de fusie eenmaal een feit was heeft
LADA besloten om door te gaan als locale politiek partij in de nieuwe fusie gemeente.

Namens het bestuur van LADA
Ebe Elzinga

LADAnieuwsbrief 49

2

augustus 2014

Doorgaan, maar wel anders !
Winkel, 28 juli 2014
Aan: fractie, bestuur, leden en overige belangstellenden,
Afgelopen week heb ik aan de voorzitter van de gemeenteraad mijn ontslag als raadslid aangeboden. Dit kan vragen
oproepen. Graag wil ik mijn besluit toelichten.
Het besluit komt niet voor iedereen als een verrassing. Als
een van de opties kwam dit al ter sprake na de verkiezingen. Leden, fractie en bestuur hadden eerder het standpunt
ingenomen dat verjonging van de fractie en een goede
spreiding gewenst zou zijn. Daarmee is ook rekening gehouden op de kandidatenlijst. Nadat de kiezer had gesproken bleken 4 van de 6 kandidaten met voorkeurstemmen gekozen. Een prachtig resultaat maar
met gevolgen: Marinus was niet direct beschikbaar vanwege zijn werk en ook het LADA bestuur
raakte enkele bestuursleden kwijt.
Ook het voorzitterschap in de fractie was aan de orde. Direct na de verkiezingen heb ik aangegeven hiervoor niet meer beschikbaar te zijn. Redenen hiervoor gaan terug naar de omstandigheden die hebben geleid tot de aanklacht wegens lekken en hoe daar vervolgens mee is omgegaan,
zowel binnen de raad als in de juridische afwikkeling. Genoegdoening put ik uit de uitspraak door
het Hof. In de klachtafhandeling over het vermeend lekken door CvK de heer Remkes merkt het
Hof op, dat het wellicht beter was geweest als ook Ravensteijn onvoorwaardelijk zou zijn geseponeerd. Het openbaar ministerie had daar vervolgens geen boodschap aan in haar eigen interne
klachtenprocedure. Hierover publiceerden wij eerder op onze website (zie www.lada2010.nl archief: maart 2014). Deze ervaring staat niet op zichzelf. Het streven van LADA naar transparantie
en inclusief denken en hoe ik daar persoonlijk vorm aan probeer te geven, is geen gemeengoed.
Het leidt zelfs tot onvoldoende resultaat. Dat vraagt om bijsturing.
Nu Marinus Hovius (35) heeft aangegeven met het raadswerk te kunnen starten zie ik daar kansen. De fractie is voldoende op sterkte en enthousiast, al zullen er fouten worden gemaakt. Die
zullen we benoemen. Voor LADA ben ik beschikbaar voor bestuur en steunfractie. Er ligt veel
werk dat vraagt om verdieping. Samen met betrokken burgers wil ik dat oppakken: betere controle en signalering, meer zelfsturing van de burger met zeggenschap. LADA als sociale beweging
zal na de zomer verder uitgewerkt worden. Een presentatie volgt.
Ik hoop hiermee voldoende toelichting te hebben gegeven. De fractie wens ik wijsheid toe en voldoende eigenzinnigheid om waar te maken dat de burger niet zonder LADA kan en omgekeerd.
Sterker: LADA dat is de burger, ook in tijden dat het lastig besturen is. Wijsheid en nederigheid
wens ik ook het hele gemeentebestuur toe. Lekken wordt lastig in mijn nieuwe rol. Mijn vrije meningsuiting zal ik volledig blijven benutten.
Rob Ravensteijn

reactie op www.stichting-jas.nl
Jammer dat een integer mens als Rob Ravensteijn zich terugtrekt als
raadslid, de gemeente HK heeft er al zo weinig van. Helaas blijven er van
de beloftes van LADA van voor de verkiezingen weinig tot niets over.
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Wijzigingen in de LADA-fractie
een toelichting door Rob Ravensteijn

In de raadsvergadering van september zal de samenstelling van de LADA fractie wijzigen.
Ik heb mijn vertrek uit de raad bekend gemaakt, Marinus Hovius zal mijn plaats innemen.
Marinus (35) was eerder met voorkeursstemmen gekozen maar kon die taak niet per direct
vervullen. Hij wilde eerst zijn taken in het onderwijs goed afronden. Onlangs heeft hij de
bovenbouw uitgezwaaid. Voor Marinus zou
plaats gemaakt worden zodra hij beschikbaar
kwam, zo besloot de fractie eerder.
Peter Couwenhoven, aanvankelijk vervanger
voor Marinus, vervult op dit moment de rol van
fractiesecretaris. Deze rol zal hij nu blijvend
vervullen.

alles wat er gebeurt is een onmisbare rol maar
niet in de rolverdeling coalitie – oppositie, zoals
dat nu gebruikelijk is. Daarvoor moet het roer
om, al wil niet iedereen dat zien. Persoonlijke
en partijpolitieke belangen verhinderen dat
soms. Ook in Hollands Kroon.
LADA gaat voort op de ingezette weg. LADA
zoekt telkens de burger op om zich te laten bijpraten over wat er speelt en blijft proberen dat
in beleid om te zetten. Soms lastig uit te leggen
dat LADA met 6 van de 29 zetels niet alles kan
waarmaken wat wij wenselijk vinden. De verandering in de omgang met de burger zal in deze
periode wel merkbaar moeten worden. Daar
staat LADA voor en dat moet nog beter ontwikkeld worden.

Ik ga plaats maken en tijd vrijmaken maken
voor politieke taken die ook buiten de raad tot
stand moeten komen: de verhouding burger –
bestuur, participatie en bestuurlijke vernieuwing. Meer organisatie en sociale actie is daarvoor nodig. Daarvoor zal ik beschikbaar zijn
voor een bestuursfunctie binnen LADA en als
lid van de steunfractie, voor taken die passen
in de strategische discussie die nu gaande is.

Daarom zal LADA nog meer dan voordien samen met burgers denktanks vormen om oplossingen te vinden voor vragen en problemen die
zich aandienen. LADA zal zelf beeldvormende
bijeenkomsten gaan organiseren over wat er
speelt. Zelf organiseren. Wij zullen dit niet alleen met gelijkgestemden doen. LADA wil hokjesgeest juist doorbreken. Alleen zo denken we
te kunnen werken aan een ommekeer ten goede. Samenwerken aan vandaag en morgen.
Democratie Anders.

LADA moet herkenbaar blijven als partij die
van onderop de lokale samenleving wil organiseren. Met meer zelfsturing. Het gemeentebestuur mag meedoen met de burger, niet andersom. Een beweging van betrokken burgers
is onmisbaar voor een goed functionerende
lokale samenleving. Samenwerking op alle niveaus is een absolute must. Kritisch zijn bij

RTV Noordkop interviewde Rob op 2 augustus voor de radio.
Op onze website vindt u de link om dit gesprek te beluisteren.
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UIT DE FRACTIE

Ondanks de vakantietijd en het reces van de raad, heeft de fractie over een aantal zaken raadsvragen gesteld.
Een bericht in de Helderse Courant waarin vermeld wordt dat Den Helder uit de samenwerking in
het sociaal domein stapt waardoor de staatssecretaris dreigt in te grijpen om de vier Noordkopgemeenten tot samenwerking te dwingen, leidde tot een viertal vragen die door het college beantwoord zijn. De staatssecretaris heeft inderdaad die bevoegdheid en heeft zijn zorg naar de vier
wethouders uitgesproken nu de samenwerking onder druk staat.
Voor de ontwikkeling van het gebied rond de Havenweg in Den Oever worden verschillende
grondprijzen gehanteerd. Antwoord van het college:
Het is correct dat voor de verschillende functies verschillende prijzen worden gehanteerd. Deze
prijzen zijn weergegeven in de prijsbijlage bij de verkoopbrochure die vorig jaar is gemaakt. Deze
prijzen zijn ook bekend gemaakt op onze gemeentelijke website.
De prijzen zijn tot stand gekomen aan de hand van een berekening binnen de grondexploitatie
voor Den Oever Zuid. Hierbij is berekend welke uitgaven de gemeente zal doen voor het kostendekkend ontwikkelen van het gebied. Deze uitgaven zijn vervolgens de basis voor de inkomsten.
De inkomsten worden gevormd door de grondprijzen, waarbij aan de hand van marktgegevens gekeken
wordt naar de marktrendementen in de verschillende sectoren waar de grond voor gebruikt kan en mag worden. Deze rendementen liggen voor horecaondernemers anders dan voor detailhandel. Op basis van deze
berekeningen hebben wij de prijzen vorig jaar vastgesteld. Uw raad is en wordt hierover bij de periodieke informatievestrekking bij de grondexploitaties geïnformeerd.
Over de stand van zaken rond het trafostation zijn aanvullende vragen gesteld waarop nog geen antwoord is
ontvangen.
Het college heeft voor locatie 4 een besluit genomen om het bestemmingsplan te wijzigen. Daartegen zijn bezwaren ingediend en is het college gevraagd een verweerschrift op te stellen.
Vragen in dit verband:
1: Wilt u ons inzicht verschaffen in de bezwaarschriften die zijn ingediend en het verweer dat u
voornemens bent op te stellen?
2: Zo nee, wat is daarvan de reden?
3: Wilt u aangeven hoe en op welke termijn u het verweerschrift gaat voorleggen aan de raad? De
raad kan de eerder ingediende zienswijzen, het collegebesluit en de overwegingen, de bezwaren
en het concept verweer in hun samenhang beoordelen.
Tennet/Liander heeft eerder aangegeven dat meerkosten (locatie Zijtwende) maatschappelijk niet
verantwoord zijn met als argument dat met gemeenschapsgeld zorgvuldig dient te worden omgegaan. Uit de media moeten wij vernemen dat meer dan 30 bestuurders worden betaald boven de
“Balkenendenorm”. De aandelen van T/L zijn voor 100% in handen van lagere overheden. Voor
Zijtwende werd het meerkostenaspect 1 op 1 overgenomen.
4: Deelt u onze opvatting dat het gebezigde kostenargument om Zijtwende af te wijzen ongeloofwaardig is?
5: Zo nee, wat zijn dan uw argumenten?
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Het rijksbeleid m.b.t. afstanden van woningen tot hoogspanningskabels is onlangs aangescherpt: Woningen die zich bevinden onder hoogspanningskabels hebben een brief ontvangen
dat zij uitgekocht kunnen worden. Ook in ’t Veld zijn een aantal van deze brieven ontvangen en
lijkt het erop dat bewoners hierop zullen ingaan. Merkwaardig is dat het erop lijkt dat wel aanvullende maatregelen worden getroffen voor bestaande hoogspanningskabels en (vooralsnog) niet
voor nog te bouwen transformatorstations.
Vragen in dit verband.
1: Wilt u nagaan wat de gevolgen zijn van dit rijksbeleid voor nog niet gerealiseerde plannen zoals het een transformatorstation op locatie 4 in ‘t Veld?
2: Is deze regeling ook van toepassingen op woningen in de nabijheid van het te ontwikkelen
transformatorstation?

In Nieuwe Niedorp speelde een zaak waarin de bouw van een schuur door buren aangevochten
werd en waarbij de gemeente gevraagd werd handhavend op te treden. Naar aanleiding van de
uitspraak van de rechter zijn onderstaande vragen gesteld, die nog niet beantwoord zijn.
De rechter heeft uitspraak gedaan in de zaak "de Geus". De gemeente is daarbij in het ongelijk
gesteld. Vragen in dit verband:
1: Welke wijziging in het handhavingsbeleid wordt hieraan verbonden?
2: Wilt u de evaluatie van deze casus met ons delen zodra deze gereed is?
3: Wordt de burger nog persoonlijk excuses gemaakt voor de narigheid die deze gang heeft
veroorzaakt? ( wij pleiten hiervoor)
De veel gehoorde klacht in Hollands Kroon dat er onvoldoende gehandhaafd wordt is met dit
voorbeeld onderstreept. Deze kwestie speelde onder het vorige college. De vraag is hier aan de
orde welke beleidswijziging zal worden doorgevoerd op grond van deze uitspraak.

openbare fractievergadering
maandag 15 september 2014
aanvang 20.00 uur
Locatie:
De Harmonie
Kerkplein 1
1777 CD Hippolytushoef
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Nijpels blijkt geen enkele tegenspraak te dulden
Pieter Lukkes
In het Financieel Dagblad van 15 juli 2014 ontpopt drs. E.H.T.M. Nijpels zich als iemand die
geen tegenspraak duldt. Als voorzitter van de borgingscommissie stelt hij zich ten doel om een
groot aantal windmolenparken op het land te bouwen. Wee de (provinciale) politici die dat niet
zien zitten. Want die willen alleen maar tegenover hun kiezers de held uit hangen. Van draagvlak moet hij ook niets hebben, want dat is een vluchtheuvel voor politici zonder ruggengraat.
Geen moment schijnt bij hem op te komen dat hij zelf bezig is met een pervers project. Wat hebben wij als zijn project is gerealiseerd? Dan zijn de Noordzee, het IJsselmeer en grote delen van
ons platteland vergeven van 200 meter hoge turbines. Nut en noodzaak daarvan ontbreekt.
Want al die turbines zullen dan voor slechts 2,4% in onze energiebehoefte kunnen voorzien.
Ruwweg betekent dit dat wij dan van twee uur tot half drie ’s middags voldoende energie hebben. De overige 23,5 uur is er geen elektriciteit en staat alles stil: fabrieken, auto’s en treinen,
melkmachines, ziekenhuizen en ga maar door. Voor dat half uurtje heeft Nijpels een bijdrage
van €60 miljard uit de huishoudbeurs van onze gezinnen nodig. Natuurlijk voelen die daar niets
voor. Geen nood, want omwonende tegenliggers moeten worden omgekocht. Uiteraard met het
geld dat zij zelf eerst hebben moeten dokken.
Dr. P. Lukkes is emeritus hoogleraar geografie.
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