Toekomstvisie 2030.
Inspreektekst alg. vergadering LADA op 15 april 2015.

Wij hebben ons de afgelopen weken druk bezig gehouden met de ontwikkeling van de toekomstvisie
2030 voor Hollands Kroon. Wij, dat zijn dan Tjeerd van Weering uit Kolhorn, Han Koppe van
Wieringen, Rob Ravensteijn uit Winkel en ikzelf, Wim Sepers uit ’t Veld.
Waarom hebben we die stap genomen? Waarom hebben we niet gewoon meegedaan in de aanpak
die de projectgroep (en de stuurgroep) van de gemeente voorstaat?
Daar zijn redenen voor:
•

Als uitgangspunt voor de ontwikkeling van de toekomstvisie gebruikt de projectgroep de
strategische visie die destijds werd opgesteld ten behoeve van de fusie.

Wij vinden die strategische visie best een goed document. Echter, het is wel gedateerd. En wij zijn van
mening dat voor een nieuwe toekomstvisie de actuele stand van zaken het vertrekpunt moet zijn.
Bovendien, een echte missie en visie ontbreekt in de strategische visie.
•

De projectgroep heeft voor de totstandkoming van de toekomstvisie gekozen voor een 5-tal
thema’s (leven, toerisme & recreatie, groen, ondernemen en water) en daarvan vervolgens
een aantal stellingen afgeleid, waarop burgers met voor of tegen konden reageren.

Wij zijn van mening dat de projectgroep met deze aanpak in een veel te vroeg stadium bezig is met
het afkaderen van de discussie en met het terugbrengen van de inbreng van burgers tot een ja of nee
tegen een aantal stellingen.
•

We zien ook dat de respons tijdens de thema-avonden en op de stellingen via de website
Toekomst Hollands Kroon beperkt is gebleven.

Daardoor ontstaat het risico dat de inbreng van belangengroeperingen zoals de LTO en
bedrijvengroepen een te zwaar accent krijgen, met gevolg een onevenwichtige toekomstvisie.
•

Een missie en visie voor de toekomst van Hollands Kroon (waarom bestaan we? Wat willen
we zijn?) is door de projectgroep nog niet aangedragen. Men is gelijk begonnen met het
benoemen van thema’s en het poneren van stellingen.

Volgens ons is dit een omgekeerde volgorde. Je moet eerst voor ogen hebben wat je wil zijn (dus,
missie en visie) om daarna te verdiepen naar ambities en thema’s.
Al deze argumenten tezamen hebben ons er toe gebracht om een eigen toekomstvisie op te stellen
waarbij wij eerst een missie en visie hebben geformuleerd en die vervolgens hebben uitgewerkt naar
een aantal ambities. Alhoewel we wél contacten onderhouden met de projectgroep, hebben we er
bewust voor gekozen om niet hun stramien van aanpak te volgen. Wij vinden die aanpak namelijk te
beknellend; bovendien laat het nauwelijks ruimte om buiten de door hen uitgezette kaders te denken.
In onze aanpak hebben wij primair proberen te beschrijven hoe Hollands Kroon er als gemeenschap

in de toekomst zal uitzien. De inrichting van Hollands Kroon als bestuursorgaan is daarvan een
afgeleide. We leven in een wereld vol veranderingen; daarom hebben we alles wat er om ons heen
gebeurt (de externe factoren) zwaar laten meewegen.
5 weken intensief discussiëren en overleggen hebben geleid tot onze toekomstvisie die nu op de
website van LADA is terug te vinden. Deze periode is tekort geweest om tot een volledig uitgewerkt
document te komen. Er is dus nog meer werk aan de winkel.
Of we die vervolgfase ook in zullen gaan zal sterk afhangen van enkele factoren:
1. Zullen de project- en de stuurgroep serieuze aandacht geven aan onze inbreng (tot nu toe is
hierover op hun website nog niets terug te vinden)
2. Krijgt onze toekomstvisie voldoende aandacht en steun van de politieke partijen. En dat geldt
niet alleen voor LADA maar ook voor andere partijen.
Kortom, we willen eerst peilen of we voldoende serieus worden genomen voordat we vervolgstappen
ondernemen. Mocht het daartoe komen dan zullen we ons blijven opstellen als een onafhankelijke
groepering; dat geeft ons de meeste ruimte om in vrijheid te denken en te doen. Waar mogelijk zullen
onze groep dan verder uitbreiden met mensen die door hun inbreng een verdere verdiepingsslag
kunnen maken.
Ik denk niet dat dit niet de plaats en gelegenheid is om inhoudelijk op onze toekomstvisie in te gaan.
Dat neemt niet weg dat we daar natuurlijk wél voor openstaan. De komende weken zal duidelijk
worden of er een vervolgrol voor ons is weggelegd. Mocht dat zo zijn, dan zijn we vanzelfsprekend
nieuwsgierig naar de mening van iedereen die de toekomst van onze gemeente nauw aan het hart
ligt.
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