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Openbare  fractievergaderingen 
 

Op de laatste twee vergaderingen, 20 mei in De Meerbaak en 17 juni in kunsttuin het Kremlin, zijn 
een aantal zaken uitvoerig besproken. In de Meerbaak de bestemming van recreatiewoningen en 
de subsidieverlening aan RTV Noordkop, in het Kremlin met insprekers over het thema huisves-
ting arbeidsmigranten.  

Recreatiewoningen 
Het collegevoorstel om permanente bewoning 
van recreatiewoningen onder voorwaarden 
mogelijk te maken, roept veel vragen op:  
 -Voor wijziging is unanimiteit vereist. Een ver 
houding 70/30 lijkt ons beter. Vraagt aanpas-
sing van het eerste kader.                                                
- Kan er afgeweken worden van het bouwbe-
sluit                  
 - Is het plan wel uitvoerbaar wanneer tot hand-
having wordt over gegaan. 
-Is er voldoende vervangende woonruimte?           
-Is er voldoende aandacht voor de sociale 
functie, jongeren/senioren, tijdelijke opvang    
noodsituaties? 
 
RTV Noordkop 
Niet akkoord met het verzoek om de gevraag-
de extra subsidie te verstrekken. Er is nog niets 
zichtbaar van de  eisen die de raad gesteld 
heeft om daarvoor in aanmerking te komen. 
 

huisvesting arbeidsmigranten                             
Dorpsraad Haringhuizen/Moerbeek vindt dat er 
goede huisvesting voor arbeidsmigranten moet 
komen maar verwerpt de opgestelde beleidsre-
gels in het college voorstel. Zij zijn niet eendui-
dig en maken het mogelijk dat grote opvang 
mogelijk wordt. Het is een verdien model.                                                                                 
Huisvesting alleen op het bedrijf voor mede-
werkers die daar daadwerkelijk werken.                             
Als voorbeeld wordt de verordening van de ge-
meente Maasdriel aangehaald.  Infrastructuur 
in Haringhuizen/Moerbeek, waaronder ook het 
ontbreken van riolering wordt genoemd, kan 
grootschalige opvang niet aan. Grootschalige 
opvang is belastend voor de kleine gemeen-
schap belastend.  

De dames v.d. Belt en de Vries spreken als 
omwonenden hun zorgen uit over de voorge-
stelde maatregelen. Ook zij hebben niets tegen 
migranten, mits zij op eigen bedrijf gehuisvest 
worden en  werkzaam zijn. Kleinschalige op-
vang om overlast te beperken.                                                                                                                                    
Zij vragen het delegatiebesluit terug te draaien 
en de bevoegdheid  voor huisvesting arbeids-
migranten  bij de raad te leggen: “Als burgers 
voelen wij ons machteloos.” 

Fractie herhaalt het eerder gepubliceerde 
standpunt: Grootschalige huisvesting op bedrij-
venterrein, maximaal 40 op het bedrijf. Geen 
huisvesting in leegkomende agrarische bebou-
wing.  
Positief punt in het collegevoorstel is dat huis-
vesting in de kernen niet meer wordt toege-
staan. 
 
Renovatie De Verwachting                                                                                                        
Wij vinden dat er veel geld gevraagd wordt 
voor de renovatie van de buitenruimte, noodza-
kelijk om het verzakte riool te herstellen. Kan 
het niet minder? Inbrengen: zo sober mogelijk. 
 
Pilot Tiny houses                                                                                                                                 
Er wordt uitvoering gegeven aan  de motie van 
CU/LADA, mede ingediend door GL en D66,  
van 29 juni 2017 waarin om een pilot gevraagd 
werd.  
 
Bestemmingsplan Winkelerzand                                                                                     
Wij zijn geen voorstander van het  wijzigings-
voorstel waarbij groen verdwijnt voor de bouw 
van drie woningen (particulier project). Ligt te-
gen over de loswal in Winkel waar toegestaan 
is dat recreatiescheepjes aanmeren en blijven 
liggen. 

Gebiedsplan Wieringermeer                                                                                             
Heeft onze instemming.                                                                                             
Inspraak van maatschappelijke groeperingen 
en inwoners schiet te kort. Dit zal bij het opstel-
len van volgende gebiedsplannen beter moe-
ten. Staat ook haaks op het coalitieakkoord 
waarin burgerparticipatie duidelijk benoemd 
wordt. 
                                                                                        
Kadernota                                                                                                                          
Heeft een hoog coalitiegehalte.                                                                                           
Onze algemene beschouwing moet een LADA-
stuk worden. 
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In mei en juni vier raadsvergaderingen waarvan er twee een punt hadden. Op 13 juni werd de 
jaarrekening behandeld en op 27 juni de kadernota. Een aantal grote dossiers werd niey besluit-
vormend behandeld en naar het college terugverwezen. Het collegevoorstel betreffende de ka-
ders om permanent bewonen in recreatiewoningen toe te staan, het voorstel huisvesting arbeids-
migranten en het gebiedsplan Wieringermeer achtte de raad onvoldoende. Steeds klonk kritiek 
over de mate waarop de plannen tot stand kwamen door ontbreken van voldoende  participatie. 
Vanuit inwoners, betrokken organisaties en belanghebbenden komen veel klachten. De inwoner 
aan zet is ver weg nu LADA niet meer in de coalitie zit. Het gaat beduidend slechter dan in de vo-
rige raadsperiode. Ook kreeg het college regelmatig kritiek over de gebrekkige wijze waarop er 
vanuit college en gemeente gecommuniceerd wordt.  

UIT  DE  FRACTIE 

Subsidie aanvraag RTV Noordkop 
Met de stemmen van LADA, OHK en VVD te-
gen nam de raad het voorstel aan om een ex-
trasubsidie van €23.103 aan RTV Noordkop te 
verstrekken. De drie tegenstemmers waren van 
mening dat daar geen reden voor was omdat 
er niet voldaan is aan een aantal belangrijk ei-
sen aan de lokjale omroep gesteld. Zo is er 
nog  enkele toenadering tot SchagenFM om in 
gesprek teb gaan tot de vorming van een regio-
nale omroep in de Noordkop.  
 
Recreatiewoningen 
Raadsbrede kritiek op de voorgelegde kaders, 
welke veelal onduidelijk bevonden werden en 
geen enkele oplossing voor het probleem zou-
den bieden. Het college moet zijn huiswerk 
over doen. 
 
Notitie cultuur in Hollands Kroon 2019-2022 
De kern van het voorstel is tegemoet te komen 
aan de vraag uit de samenleving ‘wat wil Hol-
lans Kroon op het gebied van kunst en cultuur’. 
De notitie geeft daar richting aan en werd 
raadsbreed aanvaard. 
 
Jaarrekening  
De jaarrekening sluit met een voordelig resul-
taat van € 5,4 miljoen. Hierin een bedrag van € 
728.000 las terugverdieneffect van het uitreden 
uit COWWI. Dit bedrag is te gestort in de Re-
serve Sociaal Domein. Een besparing van  
€ 166.000 op de exploitatie van de zwembaden 
is gestort in de Reserve Zwembaden. 
 
Pilot tiny houses 
Met het voorstel om nabij de Oosterweg in 
nieuwe Niedorp een eerste pilot met tiny hou-
ses te starten werd raadsbreed ingestemd. 
 
Huisvesting arbeidsmigranten 
De drie oppositiepartijen SHK, VVD en CDA 
kwamen met een amendement waarin de uit-
gangspunten voor vast te stellen beleidsregels 

waren vast gelegd. Daarmee bleef er weinig 
over van de voorstellen die het college de raad 
aanbod. Deze waren te vrijblijvend en onduide-
lijk. Uit de inwoners waren er veel bezwaren 
gekomen. 
Omdat het amendement voor een groot deel 
aan de LADA-visie tegemoet kwam is er mee  
ingestemd. Huisvesting in de kernen waar wo-
ningen opgekocht worden om tot pension om 
te vormen wordt  niet toegestaan, grootschali-
ge huisvesting in logiesaccommodaties op be-
drijventerreinen, alleen huisvesting op het be-
drijf van maximaal veertig tijdelijke werknemers 
en geen huisvesting in leegkomende agrari-
sche bebouwing om verrommeling van het bui-
tengebied te voorkomen. 
Het amendement geeft het college de opdracht 
om nieuwe beleidsregels op te stellen in over-
eenstemming met het amendement en deze in 
september aan de raad voor te leggen. 
 
Gebiedsplan Wieringermeer 
Vooraf aan de behandeling kwam wethouder 
Groot met een toelichting waarin hij inging op 
de vele zienswijzen en de kritiek over de wijze 
waarop het gebiedsplan tot stand is gekomen. 
Tevens kondigde hij aan dat het college het 
zoekgebeid voor de uitbreiding van Agriport 
van 1500 ha tot 1000 ha heeft teruggebracht. 
De gemeente Medemblik ventileerde ongenoe-
gen over de wijze waarop het door Hollands 
kroon geïnformeerd is. Kortom weer een onvol-
doende voor het college. VVD, D66 kwamen 
met een motie, waar CU zich bij aansloot, 
waarvan de kern was dat het zoekgebied te-
ruggebracht wordt naar 750 ha en na vijf jaar 
een evaluatie volgt. Met alleen LADA tegen 
werd het gebiedsplan gewijzigd vastgesteld. 
Voor de fractie is het terugbrengen van het 
zoekgebied naar 750 ha reden om niet met het 
amendement in te stemmen. Wij zien daar het 
nut niet van in ten opzichte van de  1000 ha.  
Het college kreeg de opdracht mee om het ge-
wijzigde gebiedsplan op informatiebijeenkom-
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sten duidelijk toe te lichten. 
 
Benoeming griffier 
In de vergadering van 25 juni is de heer J. Klop-
stra per 1 september 2019 benoemd tot griffier. 
 
Kadernota 
Werd in de vorige raadsperiode de kadernota 
door de raad in een viertal sessies samenge-
steld, daar is nu geen sprake meer van. Dit 
wordt door meerder fracties zo gevoeld. Ook de 
auditcommissie deed er een uitspraak over:  
‘De auditcommissie heeft het idee dat de werk-
sessies, door de vorm waarin zij zijn gegoten, 
niet geleid hebben tot het gevoel dat de Kader-
nota 2020 van de raad is. Dit in tegenstelling tot 

eerdere jaren’. De raad moet zich dit  aanreke-
nen en heeft het wel laten gebeuren. In een 
beeldvormende vergadering op 5 september zal 
de raad de werksessies evalueren. 
Deze kadernota straalt  weinig ambitie uit. 
 
Bestemmingsplan Winkelerzand     
Vanuit omwonenden zijn er veel zienswijzen in-
gebracht over de voorgenomen verkoop van het 
stuk groen voor woningbouw van een particulier. 
Reden voor het college om het voorstel van de 
agenda af te halen,.  
 
 

Algemene beschouwing 2020 
 

Uitgesproken door fractieleider Henk van Gameren  
in de raadsvergadering van 27 juni 2019 

 
LADA heeft de Kadernota 2020 gelezen, en kan zich grotendeels vinden in de ge-
definieerde doelstellingen en KPI’s zoals omschreven. Toch willen wij  bij enkele 
clusters accenten aanbrengen en hebben wij vraagtekens bij bepaalde trends en 
ontwikkelingen. 

Programma Bedrijvigheid 
 
Gesteld wordt dat hoger opgeleiden naar de 
Randstad trekken. Het is nog maar de vraag of 
deze trend inmiddels niet achterhaald is. Wij 
constateren dat inmiddels de druk op de wo-
ningmarkt boven het Noordzeekanaal gestaag 
toeneemt en hebben deze week kunnen lezen 
dat jonge gezinnen  de metropool Amsterdam 
verlaten om op zoek te gaan naar een huis met 
een tuin (Onderzoek: WOON 2018 van CBS en 
BZK.)  
Het vasthouden van jongeren met een vakop-
leiding binnen onze gemeente kunnen wij on-
derschrijven. Dat neemt niet weg dat ook de 
HBO-ers en WO-opgeleiden hier hun woonplek 
zouden kunnen vinden. Zeker nu goed opgelei-
de jonge mensen/gezinnen zich elders gaan 
vestigen. 
Wij benoemen dit omdat er, hoewel aandacht 
is voor gekwalificeerd personeel, verhoudings-
gewijs  veel aandacht is bij Hollands Kroon 
voor laag gekwalificeerde werknemers, zoals 
arbeidsmigranten. Voor Hollands Kroon zou 
het goed zijn dat er een evenwichtige populatie 
van laaggeschoold, MBO, HBO en WO ont-
staat waardoor niet alleen  bedrijven, zoals ge-
noemd, op het gebied van de energietransitie 
de weg naar Hollands Kroon weten te vinden, 
maar mogelijk ook andere bedrijven die gekwa-

lificeerd personeel nodig hebben. En zeker ook 
om al die organisaties die hier nu al gevestigd 
zijn draaiende te houden, bij een verder vergrij-
zende populatie (b.v.Zorg, Onderwijs etc.). 
 
Programma Vitaliteit   
(Cluster bestaanszekerheid) 
 
De toenemende trend dat kwetsbare  jongeren 
uitvallen van school baart ons zorgen. Wij jui-
chen een plan van aanpak dan ook toe. Wij 
gaan er van uit dat dit oplossingen gaat bieden 
voor desbetreffende jongeren en het gezin. 
Wij vragen ons af waarom de schuldenproble-
matiek bij migranten toeneemt. Hoe zit het met 
de begeleiding van deze groep? Wat kan 
Vluchtelingenwerk hierin betekenen? 
 
(Cluster Kunst en Cultuur) 
Er wordt opgemerkt dat er mogelijk een andere 
verhouding komt in de uitgaven tussen biblio-
theekwerk en muziekonderwijs. 
Wij hechten er aan dat het muziekonderwijs 
niet de dupe gaat worden van mogelijk extra 
uitgaven aan de bibliotheek. Immers beiden 
zijn belangrijk in ontwikkeling van het individu. 
Verder veel aandacht voor cultuur, maar kunst 
komt in het geheel niet aan bod. Ook hier aan-
dacht voor. 

> 
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Programma leefbaarheid 
 
Het aanpassen van het maaibeleid om  bepaal-
de plekken buiten de bebouwde kom  niet meer 
te maaien, is vanuit biodiversiteit een goed initi-
atief. Dat sommige agrariërs dit niet zullen 
waarderen is evident. Maar de tijdgeest vraagt 
bio-diversiteit te verbeteren om het een en an-
der weer in balans te brengen. LADA onder-
steunt dan ook dit voorstel dat niet alleen goed 
is voor het verbeteren van de biodiversiteit, 
maar zo zal ook de wandelende en fietsende 
inwoner of toerist wat meer variatie kunnen er-
varen. 
De nieuwe aanplant van bomen blijft sterk ach-
ter. Waarom lukt het ons niet om binnen een 
van de grootste gemeenten van Nederland, het 
gewenste aantal extra bomen te planten? Dit 
ook bezien tegen het feit dat er jaarlijks talloze 
zieke iepen  geruimd (moeten) worden . 
De aanpak van de energietransitie vinden wij 
weinig ambitieus en teleurstellend.  

 
Over de woningmarkt is al het een en ander 
gezegd. De trend dat er een eenzijdige trek 
was richting de Randstad, kentert nu. En men 
kijkt niet alleen ten noorden van het Noordzee-
kanaal, maar woningzoekenden en jonge ge-
zinnen zoeken nu meer dan voorheen naar een 
woning in de provincie. Het is dan ook goed  
om te onderzoeken hoe wij deze jongeren en 
jonge gezinnen kunnen verbinden aan onze 
gemeente. 
 
Ondermijning is overal en sluimert verder. Het 
is goed dat voor dit probleem brede aandacht 
is, zowel landelijk  als lokaal. 
 
Programma Dienstverlening 
 
De verspreiding van informatie naar inwoners 
niet alleen digitaal maar ook op papier juichen 
wij toe. 
 

 
Restauratie sluis in Nieuwe Niedorp 

 
LADA heeft nogmaals met wethouder Theo 
Groot gesproken over de werkzaamheden aan 
de sluis en hem gevraagd of er geen eindcon-
trole op de uitvoering van het werk is geweest.                           
Na onze eerder gestelde vragen is het voeg-
werk afgemaakt. Helaas is de kleur donkerder 
dan het eerdere werk waardoor er twee kleu-
ren voeg zijn. Het voegwerk is niet gereinigd. 
Een stel deuren is niet afgewerkt en wordt al 
een half jaar met een spanband bij elkaar ge-
houden.   
 
Inmiddels zijn de deuren afgemonteerd.  

 
 

 
Geen uitbreiding Royal ZAP 

 
De provincie geeft geen toestemming voor de 
uitbreiding omdat daarvoor een damwand in 
het Oude Veer geslagen moet worden. De pro-
vincie staat dat niet toe omdat het Oude Veer 
een aardkundig monument is. ZAP ziet van 
verder procedures af. Hiermee is een deel be-
reikt van wat LADA wilde bereiken. De ver-
plaatsing van Royal ZAP uit Van Ewijcksluis 
naar de Kerkweg wordt door de provincie ge-
blokkeerd, waarmee het tweede punt van onze 
inzet niet behaald wordt. 
 
 
 
 

openbare fractievergadering 
 

maandag 23 september 
aanvang 20.00 uur   

 
locatie: 

wordt nog bekend gemaakt 
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Gisteren kwam minister Ollongren eindelijk met het kabinetsstandpunt over het rapport van de 
Staatscommissie Parlementair Stelsel (de commissie-Remkes), die vorig jaar december aanbeve-
lingen deed voor democratische vernieuwing. 
Deze reactie van het kabinet stelt zwaar teleur. De grote en positieve aanbevelingen van de com-
missie worden geblokkeerd of op de lange baan geschoven en de maatregelen die het kabinet 
wel wil nemen, zetten òf geen zoden aan de dijk òf zijn vaak een verslechtering. De commissie-
Remkes raadde de invoering van het bindende correctieve referendum aan. Het kabinet schuift 
dit voor zich uit. Het is een gotspe dat het kabinet zo overhaast het raadgevende referendum af-
schafte, zonder op de wettelijke evaluatie of het advies van de commissie-Remkes te wachten, 
maar nu wel meer tijd zegt te willen nemen voor een standpunt over het bindende referendum. 
Een klassieke truc om van uitstel tot afstel te komen.  
Tegelijk wil het kabinet wel allerlei eisen aan toezicht op politieke partijen invoeren, zoals het aan 
banden leggen van micro targeting (online reclame gericht op specifieke doelgroepen) en het ver-
hogen van de handtekeningendrempel en waarborgsom voor politieke partijen om mee te doen 
aan de verkiezingen. Dat is een slechte zaak. Dat zoveel partijen meedoen met verkiezingen en 
in het parlement komen, is juist een typisch Nederlandse verworvenheid. Politieke partijen zijn pri-
vate verenigingen en de staat moet niet beginnen met het sturen en reguleren van het vereni-
gingsleven. Het tekort aan democratie moet worden opgelost door burgers het recht op referenda 
te geven en kan niet worden opgelost doordat een staat die zelf ondemocratisch blijft, eisen gaat 
stellen aan politieke partijen. Dat is ronduit een verslechtering. 
Het kabinet wil bekijken of een deel van de Tweede Kamerleden gekozen kunnen worden via dis-
trictslijsten. Dat kan mogelijk goed uitpakken, maar hangt enorm af van de concrete uitwerking en 
die moet nog gemaakt worden. Opnieuw suggereert het kabinet hiermee dat hety gebrek aan de-
mocratie dat veel burgers ervaren, op deze manier kan worden opgelost. Dat is absoluut niet zo! 
Iets soortgelijks geldt voor het kabinetsplan om elke 3 jaar de helft van de Eerste Kamer te ver-
vangen. Het probleem met de Eerste Kamer is vooral dat die niet direct gekozen wordt, maar wel 
alle nieuwe wetten kan tegenhouden en daar wil het kabinet niets aan veranderen. Wat ons be-
treft moet de Eerste Kamer verdwijnen. Deze is in 1815 alleen maar ingevoerd op verzoek van de 
zuidelijke Nederlanden om de adel een machtspositie te geven, en haar gedroomde rol als bewa-
ker van de wetgeving uit  de Tweede Kamer  is in feite strijdig met democratische beginselen. Die 
functie kan prima door het referendum worden overgenomen. 
Het kabinet wil de invoering van stemrecht vanaf 16 jaar onderzoeken. Met dit plan lijkt het alsof 
het kabinet mensen meer rechten wil geven, maar tegelijk blokkeert ze elke vorm van directe de-
mocratie. Dus lijkt vooral het streven om mensen zo jong mogelijk te laten wennen aan de beper-
kingen van het vertegenwoordigende systeem. 

Het kabinet zegt burgerparticipatie te willen bevorderen door hieraan heldere randvoorwaarden te 
stellen. Maar zolang wij niet weten wat die randvoorwaarden gaan worden, is niet te zeggen hoe 
dit zal uitpakken. Ook wil het kabinet meer met burgerfora gaan werken, een jongerenparlement 
opzetten en meer internetconsultaties houden. Maar tegelijk zien we dat bijvoorbeeld de belang-
rijkste uitkomsten van het Burgerforum Kiesstelsel uit 2006 door het kabinet zijn genegeerd. Dus 
ook dit zijn tandeloze voorstellen die de indruk moeten wekken dat het kabinet burgers xserieus 
neemt, zonder dat er iets veranderd. Zo wordt het zwaardere plan van de commissie Remkes 
voor de invoering van een direct gekozen formateur, door het kabinet ook geblokkeerd. 

De conclusie is dat deze kabinetsreactie ronduit teleurstellend is. Het kabinet voert de echt nood-
zakelijke veranderingen niet door, maar stelt in plaats daarvan marginale ingrepen voor die de 
aandacht afleiden van het echte probleem, namelijk het gebrek aan directe zeggenschap van bur-
gers over politieke besluiten. Via bindende referenda en volksinitiatieven, direct gekozen bestuur-
ders, hervorming van het kiesstelsel, en meer.   
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Stichting  Windloket  Wieringermeer  opgericht 
 
Onlangs is het Windloket Wieringermeer van Windpark Wie-
ringermeer opgericht. Het Windloket heeft twee belangrijke 
taken: het uitkeren van de Burenregeling en het honoreren 
van projecten die worden ingediend bij het Windfonds. 
 

Burenregeling 
Bij de totstandkoming van het windpark is, in 
overleg met de Omgevingsraad van Windpark 
Wieringermeer, de Burenregeling ontwikkeld. 
Het doel hiervan is om de directe omgeving te 
laten meeprofiteren. Via deze regeling ontvan-
gen omwonenden binnen een straal van 1250 
meter van een windmolen een jaarlijks bedrag. 
De Burenregeling gaat van start zodra de eer-
ste windmolens operationeel zijn. Dat is naar 
verwachting in 2019. De eerste betalingen vol-
gen dan in 2020. Later dit jaar krijgen alle be-
trokken omwonenden hierover bericht. 
 
Windfonds 
Het Windfonds financiert projecten en initiatie-
ven die een algemeen maatschappelijk doel 
dienen en/of de duurzaamheid in de Wierin-
germeer bevorderen. Bewoners en maat-
schappelijke instellingen binnen een straal 3,5 
km rondom de Wieringermeerpolder kunnen 
ideeën indienen die voor (gedeeltelijke) finan-
ciering in aanmerking komen. Het bestuur van 
het Windloket bepaalt welke projecten subsi-

die krijgen toegekend. Voorstellen voor projec-
ten kunnen vanaf de opening van het park 
worden ingediend. 
 
Samenstelling bestuur 
Het bestuur wordt geleid door voorzitter Hans 
Esselink, hij is voorgedragen door de Omge-
vingsraad van Windpark Wieringermeer. De 
ontwikkelaars van het windpark hebben Nico 
Beemsterboer voorgedragen als secretaris, en 
Karin Beets-Van Oers als penningmeester. De 
officiële oprichters van het Windfonds zijn 
Theo Groot, wethouder van de Gemeente Hol-
lands Kroon, Gerard van Oostveen directeur 
ontwikkeling Wind op Land Nederland namens 
Vattenfall en Luc Rademakers, directeur van 
ECN Wind Energy Facilities. 
 
Waar vind ik meer informatie? 
Meer informatie over de het Windloket, de Bu-
renregeling, het Windfonds en andere feiten 
over Windpark Wieringermeer vindt u op www.
windparkwieringermeer.nl.  


