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VAN HET BESTUUR

Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap
Evenals bij de Provinciale Staten verkiezingen
zal LADA als partij niet mee doen aan de verkiezingen van het Waterschap.
Wel zal LADA de LADA kandidaat steunen die
mee doet aan de verkiezingen als kandidaat bij
de Algemene waterschapspartij.
Jan van Berkum is kandidaat bij de Waterschapsverkiezingen, die op woensdag 18
maart gelijktijdig met de verkiezingen voor Provinciale Staten zijn. Jan van Berkum is beleidsambtenaar toerisme en recreatie en woont op
het voormalig eiland Wieringen, waar hij veel
jaren actief is geweest in de politiek als raadslid en fractievoorzitter van de PvdA. Daarnaast
is hij actief geweest als bestuurder in de woningbouwvereniging, sportvereniging, buurtvereniging, medezeggenschapsraden. Thans is hij
lid van LADA vanuit de overtuiging dat de lokale politiek dichter bij de burger staat.
Tot september 2015 is Van Berkum nog werkzaam als beleidsambtenaar toerisme en recreatie.

Op 18 maart a.s. vinden de verkiezingen plaats
voor de Provinciale Staten. Op Provinciaal niveau worden ook beslissingen genomen die
lokaal hun invloed hebben. LADA zou graag
zien dat de lokale bevolking direct of indirect
beter betrokken wordt bij beslissingen die hun
specifieke situatie aangaan. De ervaring tot nu
toe is dat de Landelijke partijen in de Provinciale Staten dit helaas vaak laten afweten. Politici
in het provinciehuis moeten beter luisteren
naar wat er in lokale gemeenschappen leeft,
luisteren naar lokale politieke partijen en burgers en dat vertalen naar een discussie op provinciaal niveau.

Jan van Berkum licht zijn belangstelling voor
het waterschap toe: ,,Ik heb al jarenlang belangstelling voor het waterschap, mede doordat
ik in mijn werk de mogelijkheden van het waterschap zie. Daarnaast moeten burgers meer betrokken zijn bij de besluitvorming in het Waterschap. Naast de belangen die worden gediend
door het verkrijgen van droge voeten, is het
ook van belang dat burgers meer moeten en
kunnen profiteren van de mogelijkheden die
het waterschap kan bieden, met name op het
gebied van het recreatief medegebruik van de
eigendommen van het waterschap. Ook bij toekomstige investeringen moet worden nagegaan
op welke wijze burgers gebruik kunnen maken
van kades, dijken enzovoort.
Voor het recreatief medegebruik en letten op
win- win situaties waarbij er sprake is van
meerdere partijen die investeringen plegen zoals in Den Oever, waterschap en Rijkswaterstaat Afsluitdijk, maar zo zullen er meer situaties zich voordoen, wil ik me met name inzetten.’’

LADA als partij is te klein om mee te doen aan
de provinciale verkiezingen. De samenwerking
met andere lokale partijen in de Noordkop is
nog in een te pril stadium om gezamenlijk een
lokale partij Noordkop op te richten.
LADA ondersteunt wel van harte de LADA kandidaten die meedoen aan de verkiezingen via
de partij Hart voor Holland (lijst 14). Marinus
Hovius (nr. 6), Henk van Gameren (nr. 14) en
Peter Couwenhoven nr. 15) staan op de lijst
van Hart voor Holland.
Hart voor Holland is de enige onafhankelijke
partij die de uitgangspunten van LADA het
dichtst benadert.
Wij hopen dan ook dat tenminste één van de
LADA kandidaten via voorkeurstemmen gekozen wordt om daarmee ook een begin van een
netwerk te hebben in de provinciale staten.
Het LADA bestuur zal daarom de campagne
van onze LADA kandidaten van harte ondersteunen.

Jan van Berkum is nummer 15 op de lijst van
de Algemene Waterschapspartij (lijst 7).

www.hartvoorholland.nl
www.algemenewaterschapspartij.nl/
waterschappen/hollands-noorderkwartier.
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LADA luistert in 't Veld
Op de openbare fractievergadering, dinsdag 23 februari, in De Vriendschap werd er weer ingesproken op twee bekende onderwerpen, te weten de verkeersbewegingen rond de melkfabriek
van Campina in Lutjewinkel en handhaving op de Terdieker in Nieuwe Niedorp. Ook een bouwplan aan de Lutjewallerweg was aan de orde. De raadsagenda van 5 maart is behandeld. In de
rondvraag werd het burgerinitiatief, ontstaan na een Facebook-oproep van fractielid Marinus Hovius, om het Kooibos op Wieringen op te knappen, gememoreerd. De start was een groot succes en de komende zaterdagen zal er verder gewerkt worden om het bos in oude luister te herstellen.

voorzieningenrechter in deze zaak. Hij vraagt
zich af wanneer de gemeente handhavend
gaat optreden.

Campina
Diverse bewoners van de Wateringskant/
Valbrugweg kwamen hun zorgen over brengen over het toegenomen vrachtverkeer nu de
uitrit bij Campina aangepast is en het de melkwagens gedwongen worden deze route te volgen waardoor de dorpskern van Lutjewinkel
ontzien wordt. Zij wezen op gevaarlijke situaties die nu op deze route ontstaan omdat deze
wegen niet op verkeer van een dergelijke omvang zijn toegerust. Het is duidelijk dat alleen
een nieuwe ontsluitingsweg de problemen kan
oplossen. Fractievoorzitter Henk van Gameren
wees er op dat, mede door druk van de fractie,
het college daarover in gesprek met de Campina-directie is.

Lutjewallerweg
De heer Roodenburg heeft bezwaar aangetekend tegen de bouw van een woonboerderij in
de Hooglanderpolder. Deze schaadt het aangezicht van de lintbebouwing in Haringhuizen,
waarvan de Dorpsstraat als beschermd dorpsgezicht is aangewezen. De aanvraag is ingediend in het kader van de ruimte voor ruimte
regeling. Aan de Terdiek in Nieuwe Niedorp
worden oude panden van een loonbedrijf gesloopt waarvoor nu aan de Lutjewallerweg op
7 km van Terdiek nieuwbouw plaats gaat vinden. Past dit wel in de ruimte voor ruimte regeling en is hier niet sprake van projectontwikkeling, waarvoor genoemde regeling niet bedoeld is.
Tot slot vraagt de heer Roodenburg of de fracties niet met elkaar kunnen overleggen om
hun openbare vergaderingen op elkaar af te
stemmen. Hij moet deze avond drie fracties af
om zijn bezwaar toe te lichten.
>

Terdiek 1
De heer de Geus geeft een toelichting op zijn
aan de fractie gestuurde brief waarin hij zijn
zorgen uitspreekt over de situatie rond de
boerderij Terdiek 1. De toestand van de boerderij is slecht en deze moet gesloopt worden,
waarvoor in 2013 een vergunning is afgegeven. Op 5 maart staat de gemeente voor de
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ment, inhoudende dat vier raadsleden voldoende zijn. Uit de vergadering werd aangegeven
dat het delegatiebesluit voor LADA een belangrijk punt is.

Locatie brede school Slootdorp
Het college vraagt de raad toestemming om
aan de provincie te vragen om te mogen bouwen op De Belboei.
Deze locatie ligt buiten bebouwd gebied, wat
betekent dat de provincie daar in principe geen
nieuwe bebouwing toestaat. Het is wel de
meest geschikte plek doordat de combinatie
met sport veel voordelen biedt. Ook is er brede
steun vanuit de bevolking. De fractie steunt het
college in deze aanvraag.

Tot slot
De heer Plantinga vraagt naar aanleiding van
de notulen naar het standpunt van LADA inzake de aanvraag voor een vergunning tot plaatsing van een groentekar bij het winkelcentrum
in Nieuwe Niedorp. Bij akkoord ga je precedentwerking krijgen. In de andere oude gemeenten zijn op veel plaatsen markten. Kiezen
we het belang van de ondernemer of het algemeen belang? Dat blijft lastig. De fractie heeft
daar nog geen duidelijk standpunt over. Volgens de huidige APV staat deze ondernemer in
zijn recht en kan dus niet geweigerd worden.
Een andere vraag van hem: “Ik heb behoefte
aan informatie uit het gemeentehuis. Waar kan
ik vragen stellen als in commissies? Het is een
gemis.”
De heer Groot vraagt na over de motie van de
PvdA over de dorpsraden. Zitten de LADA
speerpunten hierin? Wij kennen de motie niet
en kunnen er dus geen oordeel over vormen.
Het LADA-standpunt blijft dat dorpsraden verenigingen moeten zijn om democratisch te kunnen functioneren.
<

Bouwplan Rijdersstraat 59, 't Veld
Op het terrein van de Mariaschool worden acht
nieuwe woningen gebouwd. De fractie gaat akkoord met het voorstel waarbij de aantekening
wordt gemaakt dat het jammer is dat er geen
plaats in dit plan is voor starterswoningen. Het
college zal gevraagd worden bij de herbestemming van het terrein van De Boet om hier prioriteit te geven aan jongerenhuisvesting.
Delegatiebesluit
Het voorstel van het college is een verbetering
ten opzicht van de oude regeling. Ons amendement is bedoeld om het primaat bij de raad
terug te leggen door ook een minderheid de
gelegenheid te geven om een voorstel in bespreking te brengen. Een model dat in Rotterdam gebruikt wordt is de kern van het amende-

Kooibos Hippolytushoef oftewel burgerinitiatief
vrijwilligers en de pers die hen opwachtten bij
een eerste ronde door het Kooibos.
De gesprekken erna verliepen vlot. Een ecoloog keek naar de Flora- en Faunawet en met
een protocol in de hand kon het op 21 februari
van start. Ruim 30 mensen van 6 tot 66 staken
de handen uit de mouwen.
In één woord: prachtig! Vanaf nu wordt er zaterdags gewerkt tussen 10 en 14 uur. Via de
facebookpagina ‘Wie helpt het Kooibos in Hippolytushoef???’kunt u zien wat er die dag gewerkt gaat worden.

Middels een berichtje op Facebook over de bezorgdheid van de staat van het Kooibos in Hippolytushoef ontstond een prachtig initiatief. Mede met hulp van LADA raadslid Marinus Hovius
werd door een groep bewoners de kar getrokken om dit bos weer op te knappen. Veel
snoeiwerk, verwijderen van klimop, baggeren
en schelpenpaden herstellen stonden op de
planning.
Nadat de groep binnen een paar uur een flinke
omvang had gekregen en zelfs sponsoren zich
spontaan meldden, werd contact gezocht met
het kernbeheer van de gemeente Hollands
Kroon. Zij waren verbaasd door de grote groep
LADAnieuwsbrief 54
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UIT DE FRACTIE

De raadsvergadering van 29 januari kende veel belangstelling. Uit ’t Veld reed weer een bus en
ook uit de Moerbeek was men aanwezig om de beraadslagingen rond de locatie voor het transformatiestation te volgen. De tribune was te klein waardoor veel bezoekers zich tevreden moesten
stellen met een plaats in het atrium. Het zorgde voor een emotionele avond waarin het publieke
zich niet onbetuigd liet.Ook het delegatiebesluit was geagendeerd, voor de fractie een belangrijk
onderwerp.
Vervanging windturbine
Er werd gevraagd om
een verklaring van geen
bedenkingen af te geven voor de vervanging
van de windturbine aan
de Alkmaarseweg 6 te
Middenmeer. De molen
is 12 jaar oud, afschrijving van dit type molen
is ca 25 jaar. De molen
functioneert goed. Subsidietermijn is 15 jaar.
Nu wordt de molen binnen deze termijn vervangen en komt de nieuw
te bouwen turbine weer in aanmerking voor
een nieuwe subsidietermijn. Er wordt massaal
misbruik gemaakt van deze regeling en minister Kamp heeft inmiddels wettelijke maatregelen getroffen dat dit niet meer kan. Aanvragen
voor 14 december 2014 ingediend vallen echter nog onder het oude regime en daar is massaal gebruik van gemaakt. Er liggen in Hollands Kroon nog 68 van dit soort aanvragen te
wachten, deelde wethouder Theo Groot mee.
Veel van deze molens worden dan opnieuw
vervangen door plaatsing van grotere molens
in het Windplan Wieringermeer en krijgen wederom subsidie.

Locatie 4

In deze vergadering werd de raad gevraagd
om een verklaring van geen bedenkingen af te
geven om locatie 4 nabij 't Veld aan te wijzen
voor het bouwen van een transformatorstation.
Het college heeft hiermee uitvoering gegeven
aan een uitspraak van de rechter, die inhield
dat het onder het vorige college genomen besluit de omgevingsvergunning te verstrekken
niet rechtsgeldig was omdat de raad niet gevraagd was de verklaring van geen bezwaar af
te geven. Nederland is een rechtsstaat en uitspraken van de rechter moeten opgevolgd worden. Dit is de reden dat de wethouders van
LADA en SHK het collegevoorstel ondertekend
hebben.
Ondanks een verzoek van de burgemeester
om zich tot dit punt te beperken en alleen in te
gaan op nieuwe gezichtspunten, als die er al
zouden zijn, werd het toch een langdurig debat
zonder dat de voorzitter ingreep.
Ons standpunt was duidelijk. In de motie uit
Niedorp werd locatie 4 met steun van een deel
van de PvdA-fractie afgewezen om een trafostation te bouwen. De fractie geeft de gevraagde verklaring dus niet af. Ook SHK bleef bij
haar standpunt en weigerde eveneens op deze
locatie een verklaring af te geven, evenals
Groen Links en PHK. Na een schorsing werd
tot stemming over gegaan en alom was er verbazing over de draai die CU en vooral D66
maakten door voor te stemmen. Ook de PvdA
ging uiteindelijk akkoord. Daardoor was er een
meerderheid voor het afgeven van de verklaring van geen bezwaar met 15 tegen 14 stemmen.
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Inbreng fractie:
Goed functionerende en nog niet afgeschreven
turbines worden dus gesloopt en vervangen
door gelijkwaardige turbines. Door gebruik te
maken van slechte regelgeving wordt de SDE+
subsidie oneigenlijk gebruikt. Het gaat hier om
gemeenschapsgeld dat zo effectief mogelijk
moet worden ingezet om een meer duurzame
energievoorziening te verkrijgen. Geld opgebracht door een heffing op de energierekening
wordt zo doorgeschoven naar turbineexploitanten zonder dat de opgewekte capaciteit aan energie vergroot wordt. Dit heeft niets
met duurzaamheid te maken. Het is slechts opstrijken van dubbele subsidies waarvan alleen
de exploitant van de turbine beter wordt. Verwerpelijk en onacceptabel. Het getuigt niet van
maatschappelijk verantwoord ondernemen.
>
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om ten aanzien van een omgevingsvergunningaanvraag de raad om een verklaring van
geen bedenkingen te vragen.

We hebben hier te maken met ondeugdelijke
wetgeving. De aanvraag geschiedt in het kader
van de wet Wabo (Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht). De aanvraag gaat dan ook
over regelgeving ruimtelijke ordening. Voldoet
de aanvraag aan deze regels en weigert de
raad de verklaring af te geven dan haalt de
aanvrager bij de rechter altijd zijn gelijk. Als
raad sta je feitelijk voor het blok. De wet verplicht je een verklaring af te geven, maar je
kunt het eigenlijk niet weigeren.
De fractie heeft daarom ingestemd met het afgeven van de verklaring van geen bedenkingen.

2.Alle aanvragen om een omgevingsvergunning die gehonoreerd worden via artikel 2.12,
eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo,
worden via een lijst aan de raadsleden voorgelegd, waarna de raadsleden 14 dagen de tijd
hebben om een beroep te doen op de in het
eerste lid genoemde uitzondering.
Toelichting:
Per aanvraag de raad laten beslissen of er wel
of geen verklaring van geen bedenkingen vereist is, waardoor het primaat bij de raad komt
te liggen. Er is gekozen voor tenminste vier
raadsleden om ook oppositiepartijen, cq kleine
fracties de gelegenheid te geven om collegevoorstellen in de raad te behandelen naar besluitvorming.

Delegatiebesluit
In het coalitieakkoord staat dat de raad een
nieuw delegatiebesluit moet vaststellen. Een
uitspraak van de afdeling bestuursrecht van de
Raad van State van 27 augustus 2014 waarin
het aanwijzingsbesluit van de gemeente Smallingerland ontbindend werd verklaard, heeft tot
gevolg dat ook het besluit, dat in de vorige
raadsperiode in Hollands Kroon is genomen,
geen stand kon houden. Daarom komt het college nu al met een nieuw voorstel. Daarin staat
een lijst waarin categorieën worden benoemd
waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen hoeft te worden afgegeven.
De fractie heeft een amendement in de discussie ingebracht waarbij het primaat duidelijk bij
raad komt te liggen. Het voorstel van de fractie
is ambtelijk op juridische houdbaarheid getoetst. Ons amendement heeft de werkwijze
zoals die in Rotterdam gebruikt wordt als model. Dit heeft toetsing bij de Raad van State
doorstaan. Dit agendapunt is beeldvormend
behandeld waarbij het amendement onderdeel
van de beraadslagingen uitmaakte. Er is overleg met verantwoordelijk wethouder Theo
Groot geweest. Ongeacht het advies zal de
fractie het voor de vergadering van 5 maart
agenderen. Dan moet blijken of er een meerderheid voor is.

Coaching en training
De fractie heeft Daniëlle Koelemij aangesteld
als coach. Zij zal de fractie op verzoek ondersteunen bij het raadswerk.
Zaterdag 18 april krijgt de fractie een training
Ruimtelijke Ordening, verzorgd door de academie van de VVPG. Een onderwerp waarvan
alle fractieleden hebben aangegeven meer inzicht in de lastige materie te willen krijgen.
<

Het amendement luidt:

Hierbij nodig ik U uit tot het bijwonen
van de Algemene Ledenvergadering
van LADA op 15 april a.s.
Locatie: “De Koppeling” Koperwiek
30, 1733 BA Nieuwe Niedorp

De raad van de gemeente Hollands Kroon in
vergadering bijeen op 29-01-2015

Datum: 15 april 2015
Aanvangstijd 20.00 uur

Besluit:
De volgende tekst toe te voegen:

met vriendelijke groeten
WS Kerkhoven (secretaris LADA)

Artikel 1a
1.In afwijking van artikel 1 is voor de in de Bijlage I genoemde categorieën van gevallen een
verklaring van geen bedenkingen vereist indien
tenminste 4 raadsleden het college verzoeken
LADAnieuwsbrief 54
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Lokalo's zijn voorbodes van nieuwe democratie
Hans Goslinga , columnist dagblad Trouw

Als nationale politici telkens weer lokale en provinciale verkiezingen kapen, moeten ze niet vreemd opkijken als op enig moment
het omgekeerde gebeurt. Van deze revolutie in het huis van Thorbecke, ons staatkundig bouwwerk dat al meer dan anderhalve
eeuw meegaat, zijn we thans getuige. Ongeveer 150 lokale partijen
in elf provincies hebben zich gebundeld om straks niet alleen in de
provinciebesturen sterk te staan, maar ook in Den Haag.

“Het kan niet anders of
Thorbecke ligt te gniffelen in zijn graf “

De Provinciale Staten die op 18 maart worden gekozen,
kiezen twee maanden later de nieuwe Eerste Kamer,
waar de 38ste zetel voor het kabinet op de tocht staat.
Premier Rutte ontleent aan die omstandigheid de legitimatie om van deze verkiezingen, meer nog dan gewoonlijk, een nationale machtsstrijd te maken. Maar behalve in
Buma, Wilders en Roemer krijgt hij een onverwachte
nieuwe tegenstander in de verenigde lokalo's. Ook een
geduchte tegenstander, die nu serieus uit is op uitbreiding van macht en invloed.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 veroverden de lokale groeperingen 30 procent van
de raadszetels. Daarmee is hun kracht in kwantitatieve zin aangegeven. Of het bonte gezelschap
ook kwalitatief politieke stootkracht kan ontwikkelen, moet nog blijken. Een sleutelpositie lijkt hoe
dan ook een reeële mogelijkheid.
Stukgelopen
De ironie van deze nieuwe ontwikkeling schuilt in het organische karakter. Vrijwel alle pogingen,
van zowel nieuwlichters als wijze staatscommissies, onze democratie te revitaliseren door instrumentele kunstgrepen of vormveranderingen, zijn de afgelopen decennia stukgelopen, voornamelijk op de beduchtheid van de traditionele partijen voor machtsverlies. De staatkundige vernieuwing is daardoor beperkt gebleven, terwijl tegelijk de partijdemocratie in betekenis afnam. Maar
zie, die vernieuwing voltrekt zich nu langs natuurlijke weg, van onderop en via de gleuf van de
stembus.
Het kan niet anders of Thorbecke ligt te gniffelen in zijn graf. Hij ontwierp in 1848 het staatkundig
bouwwerk dat ruimte moest geven aan een parlementaire democratie volgens de natuurwetten.
Centralisatie in de 'archipel van gebieden en samenlevingen' die het Nederland van die dagen
was, stond voorop, maar de autonome bestuurslagen moesten op organische wijze in elkaar grijpen.
De centraal benoemde burgemeesters en de Commissarissen van de Koning vormden de verbindende schakels in dit huis, waarvan in Thorbeckes ogen alleen de Eerste Kamer 'zonder grond en
zonder doel was'. Volgde zij de Tweede Kamer gedwee, dan was ze overbodig; lag ze dwars, dan
was ze een bron van 'misnoegen en tweespalt'.
Uitvoerders
Uitgerekend deze Eerste Kamer wordt nu het slagveld waar de bestuurlijke heerszucht van de
landelijke overheid hard in botsing komt met een groeiend democratisch bewustzijn op lokaal en
regionaal niveau. De traditionele partijen hebben deze beweging te lang onderschat en schieten
daarom te kort als voertuigen van de revolutie tegen de nationale dominantie.
Enkele cijfers: de gemeenten zijn voor ongeveer 85 procent uitvoerders van rijkstaken; het belastinggebied van gemeenten, provincies en waterschappen tezamen beslaat slechts 4 procent van
de totale belastinginkomsten van de overheid.
Een van de oerprincipes van de moderne democratie is samengebald in het motto van de Amerikaanse revolutie: geen belasting zonder vertegenwoordiging. Draai het om en de frustratie van de
lagere overheden is zonneklaar: vertegenwoordiging is een wassen neus zonder belastinginkomsten. Is het vreemd dat de democratie op lokaal en provinciaal niveau zo kwijnt? De gemeenteraad en de Staten van de provincies hebben door de uitholling van hun autonomie nauwelijks of
>
geen politiek bestaan.
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Geringschatting
In dat perspectief moet de natuurlijke opkomst van de lokalo's op waarde worden
geschat. De toenmalige VVD-leider Bolkestein deed daarover in 1998 nog raillerend,
toen hij zei: 'Eén wethouder van Juinen is
genoeg'. Zoveel geringschatting ziet voorbij
aan een democratisch bewustzijn dat nieuwe wegen zoekt.
Het is nog niet duidelijk hoe, maar mogelijk
vormen de lokale groeperingen de voorbodes van een democratie nieuwe stijl. Uitbreiding van het belastinggebied van gemeenten kan aan die ontwikkeling meer richting en inhoud geven, mogelijk in combinatie met vergroting van de geografische grenzen en afschaffing
van het provinciale tussenbestuur, dat lastig politiek valt op te porren.

“Het is nog niet duidelijk hoe,
maar mogelijk vormen de lokale
groeperingen de voorbode van
een democratie nieuwe stijl”

De slag om de provincies en de senaat heeft dus zeker nationale dimensies, maar anders dan
Rutte voor lief houdt.
Hans Goslinga is een Nederlandse (politiek) journalist/columnist van het dagblad Trouw. In 2001 kreeg hij de
Anne Vondelingprijs voor zijn werk als commentator bij die krant. Tijdens de uitreiking van de Anne Vondelingprijs prees politicus Thom de Graaf Goslinga voor het voortreffelijke vertegenwoordigen van de oude
journalistiek. In 2010 won hij de European Journalist Award voor een artikel gepubliceerd in dagblad Trouw.
Goslinga geldt als een van de beste in zijn vak. Hans Goslinga is de eerste winnaar van de Heldringprijs,
een prijs voor de beste Nederlandse columnist van het jaar. Op 6 oktober 2012 kreeg hij de prijs uitgereikt
door de hoofdredacteur van het NRC Handelsblad Peter Vandermeersch.

Waarom Hart voor Holland?
Gemeenteraadsleden van lokale partijen in Noord-Holland hebben zich verenigd in ‘Hart
voor Holland’. Hoewel lokale partijen tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen
flink gewonnen hebben en inmiddels een derde van alle gemeenteraadszetels bezetten,
worden lokale belangen nog altijd massaal genegeerd door de landelijke en provinciale politiek. Lokaal is nog niet vertegenwoordigd in de Provinciale Staten. Wij vinden dat dat
moet veranderen.

Verandering nodig
De oude politieke stromingen die in de vorige eeuw zijn
gevormd zijn uitgewerkt. Het socialisme doet het niet
meer omdat de arbeidersbeweging als zodanig niet meer
bestaat. Arbeiders zijn ook consumenten geworden met
koopkracht als prioriteit. Het communisme heeft gefaald
omdat mensen de individuele vrijheid wensen om hun
geluk na te jagen en om zichzelf te mogen onderscheiden. Het liberalisme is van een vrijheidslievende beweging met mensenrechten hoog in het vaandel verworden tot een partij voor de markt,
en in deze crisis is het kapitalisme tegen de lamp gelopen. Wij vinden dat we momenteel in een
schijndemocratie leven, een systeem dat geleid en bepaald wordt door een bestuurlijke en zakelijke elite. Dat heet eigenlijk een aristocratie. Verkiezingen zijn meer een hobbel en excuus voor gevestigde politieke partijen dan een feest voor de democratie. De koers van deze landelijke partijen
wordt bepaald door slechts enkele machtige individuen. Voor kritische tegengeluiden in deze partijen is niet of nauwelijks plaats. De enkeling die dat wel doet, wordt monddood gemaakt of aan de
kant gezet. Daar kunnen oprichters van Hart voor Holland over meepraten.

“de kracht van lokaal!”
Lijst 14

>
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De democratie is ziek, ernstig ziek. De traditionele bestuurderspartijen VVD, PvdA en CDA doen
aan schijndemocratie. Tijdens hun verkiezingscampagnes wordt de kiezer van alles en nog wat
beloofd. De dag nadat de uitslag bekend is geworden, verdwijnen diezelfde beloften/
toezeggingen linea recta in de prullenbak en
gaat de gevestigde orde weer op dezelfde voet
verder. Zorgen dat je op het pluche terecht komt.
De eigen Statenleden worden alleen ingezet als
‘stemvee’, en elke vorm van dualisme is deze
partijen onbekend. Kortom
de volksvertegenwoordigers van deze partijen
hebben maar 1 taak meegekregen, ‘maak het de
bestuurders zo gemakkelijk mogelijk, en wees
vóóral niet kritisch’. Vandaar dat heel veel kiezers het vertrouwen in de politiek allang verloren
zijn, men niet meer naar de stembus gaat omdat
men het ‘hele politieke gebeuren’ als ‘een pot
nat’ beschouwt.
Onze democratie is dan ook aan een grondige
verbouwing toe. Luisteren naar wat er in lokale
gemeenschappen leeft, luisteren naar lokale
politieke partijen en burgers en dat vertalen
naar een discussie op provinciaal niveau. We
willen een beweging op gang brengen en houden. We willen dat lokale ideeën, meningen
en plannen belangrijker worden dan persoonlijke belangen op het provinciehuis.
De kracht van lokaal in Noord-Holland
Daarom zijn wij de partij van en voor alle Noord-Hollanders. Wij willen uw zorgen, uw plannen en
uw ideeën in de Provinciale Staten van Noord-Holland laten horen. Wij zijn niet links, we zijn niet
rechts. We zijn niet in een hokje te stoppen. Van ons zult u niet horen wat onze politieke kleur is,
omdat we juist dat traditionele denken willen doorbreken. Wij hebben geen megalomane plannen
of visies. Wij zijn ervan overtuigd dat Noord-Hollanders zelf goede plannen hebben. Onze (lokale)
samenleving zit boordevol deskundigheid, creativiteit, ervaring en kennis. Dat is de kracht van lokaal. Met die lokale kracht gaan we zorgen voor een aardverschuiving.
Hoe we dat willen veranderen?
Daar is geen pasklaar antwoord op te geven. Maar wel willen we duidelijk maken dat het antwoord daarop bij Noord-Hollandse burgers gevonden kan worden en bij lokale politieke partijen
die geen enkele verbintenis hebben met de grote landelijke politieke partijen en daardoor niet gebonden zijn aan hun partijmores.
Wij willen uitdrukkelijk lokale politieke partijen in gemeenteraden een stem in de provinciale politiek geven. Zij bepalen samen met ons per onderwerp en thema de standpunten van Hart
voor Holland in de Provinciale Staten. Zij zijn onze voelsprieten in de samenleving. Zij zijn er niet
voor ons, wij zijn er voor hen!
Hart voor Holland zal zich hard maken voor een participatiedemocratie in plaats van de representatieve democratie.
<
Kandidaten uit de Noordkop op de lijst zijn:
6. Marinus Hovius (Hippolytushoef) 7.Rob van Putten (Den Helder) 15. Henk van Gameren
(Wieringerwaard) 16. Peter Couwenhoven (Nieuwe Niedorp)
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openbare fractievergadering
maandag 16 maart 2015
aanvang 20.00 uur
Locatie:
De Ontmoeting, vergaderzaal 3
De Verwachting 1, Anna Paulowna
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