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Verslag openbare fractievergadering
Op 28 september vergaderde de fractie in Cultuurhuis
de Kolk in Lutjewinkel. Voordat de raadsagenda van 1
oktober werd behandeld werden wij geïnformeerd over
de plannen om Sportcampus de terp in Wieringerwerf
te realiseren. Opnieuw leverde de Regionale Energiestrategie veel stof tot discussie. Wij worden er nog niet
enthousiast van en volgen het verdere traject uiterst
kritisch.
gemeenten, aldus het college. Ook het zoekgebied in het IJsselmeer wijst het college af. Voor
zonneweides is geen plaats. Het college houdt
vast aan het amendement dat door de raad op
3 maart is aangenomen. Het voorstel van de
fractie om het collegevoorstel te steunen kreeg
bijval.
Omdat de RES beperkt wordt tot het vaststellen van locaties bestemd voor windmolens en
zonne-energie hebben veel gemeenten in hun
zienswijzen kenbaar gemaakt dat een te beperkte opgave te vinden omdat besparingsmogelijkheden niet benoemd worden. Een eerste
vereiste om tot een evenwichtige RES te komen. De fractie heeft een motie ingediend
waarin het college opgeroepen wordt voorrang
te geven aan besparingsmaatregelen door middel van technieken met een hoge energiecoëfficiënt en voorzieningen als isolatie en materiaalgebruik.

Raad blijft digitaal vergaderen
Het fysiek vergaderen van de Raad is afgeblazen. Weer een meerderheidsbesluit uit het presidium dat sneuvelt. Nadat de griffie het uitgewerkte plan dat fysiek vergaderen in De Verbinding mogelijk moest maken had rond gemaild kwamen er bezwaren. PvdA, GL, D66,
Anders! en CU wezen het af en wilden terug
naar digitaal vergaderen. Omdat de stemmen
staakten gaf de stem van de voorzitter de doorslag. Onze brugmeester verkoos de digitale
variant. Dit besluit viel voordat de aangescherpte corona-maatregelen werden aangekondigd.
Samenwerkingsovereenkomst Campus de
Terp
De Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer
is met twee personen aanwezig om ons bij te
praten over de Samenwerkingsovereenkomst
Campus de Terp. Een heldere uiteenzetting
geeft een realistisch beeld van wat haalbaar is.
Men geeft aan conservatief begroot te hebben
om zoveel mogelijk risico’s te vermijden. Doel
is om de Campus in 2024 te realiseren.
“Wij zijn trots op wat er nu ligt”, aldus Age Miedema.
Wij kunnen ons vinden in de SOK. De gemeente staat garant voor de lening van € 13,25 mln.
Een kansrijk burgerinitiatief dat de volle steun
van LADA verdient.

Wijziging bestemmingsplan Winkelerzand
Er ligt een gewijzigd voorstel, met twee in
plaats van drie woningen. Hoewel wij nog
vraagtekens hebben omdat er weer een hoekje
openbaar groen verdwijnt, zullen we instemmen omdat het voorstel al bij de besluitvorming
staat wat betekent dat er een grote meerderheid voor zal zijn. Wel zal het college gevraagd
worden om in Winkel vervangend groen aan te
planten.

Concept Regionale Energiestrategie NoordHolland Noord
De gemeenteraden wordt gevraagd te reageren op het concept en hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Wij blijven de RES
in de huidige opzet afwijzen.

Buitenbad de Rijd
Buitenbad De Rijd in Nieuwe Niedorp is vanwege groot achterstallig onderhoud door de
inspectie gesloten. Er is een vrijwilligersgroep
ontstaan die het wil opknappen. Er worden
meer vrijwilligers gezocht. Er werd de vraag
gesteld of De Wirg het beheer van De Rijd kan
over nemen. Er zijn gesprekken gaande met de
gemeente om de mogelijkheden te verkennen.
<

De fractie is aangenaam verrast door het collegestandpunt en zal het steunen. Het college
vindt dat Hollands Kroon met het windpark
Wieringermeer ruimschoots aan de doelstelling
van de RES heeft voldaan en ziet geen mogelijkheden om meer windturbines in de gemeente te plaatsen. Het is nu de beurt aan andere
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UIT DE FRACTIE

Hoewel de raadsagenda van 1 oktober weinig agendapunten in de oordeelvorming kende was de uitloop op 6 oktober nodig. Vooral de concept-RES vergde veel tijd. Een weinig inhoudelijke discussie bleef
voortkabbelen mede door een zwakke leiding van de voorzitter. De vergadering werd donderdag na het behandelen van de RES na de eerste
termijn afgesloten.
Het leverde bij de hervatting een in tweede termijn een herhaling op van
wat in de eerste termijn aan de orde gekomen was. Een nadeel van digitaal vergaderen kwam duidelijk tot uiting omdat er bij de amendementen en moties hoofdelijke stemming werd gevraagd. Een tijdrovende
klus waardoor de uitloop ook de hele avond in beslag nam.
Onze motie waarin het college opgeroepen
wordt voorrang te geven aan besparingsmaatregelen door middel van technieken met een
hoge energiecoëfficiënt en voorzieningen als
isolatie en materiaalgebruik, haalde het niet.
Met 15 tegen 14 stemmen werd hij verworpen
terwijl uit de discussie bleek dat er wel een
meerderheid was die de inhoud van de motie
onderschreef. Het verwijt was dat de motie niet
bij dit agendapunt kon worden ingediend omdat
de RES niet over besparing gaat. Als de motie
als ‘vreemd aan de orde’ was ingediend dan
hadden CU, GL en OHK hem wel gesteund.
VVD-fractievoorzitter Eric Annaert stelde ook
dat een motie vreemd een betere manier was
geweest maar hij tilde daar niet zo zwaar aan
omdat de motie bij zijn fractie sympathiek overkwam en hem dan ook zou steunen. OHK
maakte het wel erg bont. Nadat de motie gepubliceerd was is op verzoek van Daan Pruimboom een tekstuele aanpassing gedaan waarin
de formulering scherper werd. Dan zou OHK
de motie steunen. Verbazing bij ons dat het
dus niet gebeurde.
Dat de motie niet bij de behandeling van de
RES thuis hoort, bestrijden wij. Bij de publicatie
van het concept-RES is de raden gevraagd
wensen en bedenkingen te formuleren. Een
van onze bedenkingen, waarin wij niet alleen
staan, is het ontbreken van maatregelen waarin in de motie om gevraagd wordt. In veel gemeenten zijn moties en amendementen van
gelijke strekking aangenomen, vaak met steun
van CU, PvdA, GL en D66, partijen die er hier
niets van willen weten.
Voor de motie stemden LADA, VVD, SHK en
Anders!
Het geamendeerde raadsvoorstel werd aangenomen met de stemmen van PvdA, GL, CU,
D66 en Anders! tegen.
>

Concept Regionale Energiestrategie NoordHolland Noord en wensen en bedenkingen
Een weinig zakelijke discussie die voorbij ging
aan het raadsvoorstel waarin het college als
wensen en bedenkingen stelde:
•
het IJsselmeer vrij te houden van windturbines
•
de zoekgebieden vrij te houden van
grondgebonden zonne-energie op agrarische gronden
•
vasthouden aan het uitgangspunt dat
‘zon en wind’ op agrarische percelen
geen optie is, ook niet bij het voordeel
van cable-pulling1
Dit standpunt is gebaseerd op de aanwezigheid van het windpark in de Wieringermeer, het
grootste in het land. Het college stelt dat Hollands Kroon daarmee ruimschoots voldoet aan
de gestelde opdracht en vindt dat nu andere
gemeenten aan de beurt zijn. Een standpunt
waarin LADA zich goed kan vinden.
Een amendement van de VVD, gesteund door
de coalitiegenoten, scherpte het collegevoorstel aan door de installatie van zonnepanelen
in het IJsselmeer te beperken tot de eilanden
die aangelegd worden in het ontwikkelen van
de Wieringerhoek, een plan om de ecologische
kwaliteit van het IJsselmeer te verbeteren. Dit
amendement kreeg de steun van de fractie.
Wij houden vast aan ‘zon op dak’. Er is meer
dan voldoende capaciteit op agrarische gebouwen om aan de gevraagde hoeveel opgewekte
zonne-energie te voldoen. Veel agrariërs hebben plannen maar kunnen die niet uitvoeren.
Netbeheerder Liander weigert hen aan te sluiten op het net dat het niet meer aan kan.
Een amendement van CU, D66 en PvdA dat
het mogelijk maakt om op onrendabele agrarische gronden zonneweides toe te staan, kreeg
geen meerderheid. Het is een uitholling van het
eerder genomen raadsbesluit om geen zonneweides op agrarische grond toe te staan. Alleen GL steunde dit amendement.
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om Greenpeace een halt toe te roepen met
hun gevaarlijke anti visserij actie.
Niet de hele raad was het hier mee eens. GLwoordvoerder Jan Eichorn verwoordde het uitstekend door te stellen dat vissers geen gevaar
lopen omdat het op deze vlek verboden is te
vissen. Het betreft een internationaal uitgeroepen zeereservaat. Bovendien heeft Greenpeace voor twee eerder soortgelijke acties steeds
het gelijk aan haar zijde gevonden bij rechter.
Ook SHK-lid Peter Meijer gaf in een duidelijke
stemverklaring aan waarom hij de motie niet
zou steunen. Aan hun woorden voegde onze
fractievoorzitter nog toe dat het gaat om Engelse wateren en dat de motie voorbarig is omdat
de zaak onder de rechter is. Ook LADA, CU,
PvdA en Anders! verwierpen de motie. Jan Eichorn vroeg of de tegenstemmers ook in de
brief vermeld zouden worden wat Lars Ruiter
(VVD) de vraag aan de voorzitter deed stellen:
“Ik mag er toch van uitgaan dat de raad met
een stem spreekt?” Het lokte verontwaardiging
uit. “U heeft t och gehoord van niet.” was de
riposte van Eichorn.
<

Samenwerkingsovereenkomst Campus de
Terp
Het debat in de raad was kort waarin vooral
verduidelijking werd gevraagd van een aantal
punten in deze overeenkomst. Ook nadere duiding van sommige financiële posten kwamen
voorbij. Verder lovende woorden voor een gedurfd particulier initiatief dat tot een mooi plan
heeft geleid. Op OHK na stemden alle fracties
er mee in. Voor OHK was er onvoldoende borging in de SOK om de gemeentelijke garantstelling voor het bedrag van € 13,25 miljoen te
verantwoorden hetgeen in hun visie te veel risico’s met zich meebrengt.
Motie vreemd aan de orde van de dag
Met steun van SHK, CDA en OHK diende de
VVD een motie in naar aanleiding van storten
van keien door Greenpeace op een deel van
de Doggersbank. De motie draagt het college
op de visserij in zijn algemeen steun te betuigen door het voorbeeld van onder andere de
gemeente Urk te volgen door in een brief aan
minister Schouten te sturen met de opdracht

Motie concept-RES
De raad van de gemeente Hollands Kroon in vergadering bijeen op 1 oktober
2020
Constaterende dat
• in de concept RES-NHN de focus ligt op opwekking van energie uit
zon en wind
•

maatregelen om tot besparing van het energiegebruik te komen niet
meegenomen worden

Overwegende dat
• de discussie over gebruik en opwekking alleen zinvol is als daarin ook
alle besparingsmaatregelen worden betrokken
•

de RES-NHN elke twee jaar wordt geactualiseerd en dan kan worden
beoordeeld of hard ingezet is op besparingsmaatregelen

Roept het college op om
voorrang te geven aan besparingen door middel van technieken met een hoge energie coëfficiënt en voorzieningen als isolatie en materiaalgebruik
En gaat over tot de orde van de dag
Henk van Gameren
(LADA)
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Tweede Kamer keurt bindend referendum
goed met veel te hoge uitkomstdrempel
Op dinsdag 22 september heeft de Tweede Kamer ingestemd met de grondwetswijziging die het
bindende correctieve referendum mogelijk maakt. “Daar zijn we als Meer Democratie op zich blij
mee. Maar op het laatste moment is er een veel te hoge uitkomstdrempel ingevoegd. We zijn
hier heel erg teleurgesteld over, omdat het nu bijna onmogelijk wordt om een referendum ‘te winnen’“ zegt woordvoerder Niesco Dubbelboer. “Wij roepen de Eerste Kamer op aanpassingen te
eisen.”

stemd. Het was niet nodig om een meerderheid
te krijgen voor de gehele wet, want die was gewoon aanwezig.” Overigens stemde
ook 50PLUS voor dit amendement, wat aan-

Pervers spelletje in de Tweede Kamer
Op het laatste moment heeft de CristenUnie een amendement ingediend om te zorgen dat er een uitkomstdrempel van 50% gaat
gelden bij het referendum. Dit betekent dat
een uitslag van een referendum alleen geldig is
als de meerderheid die tegen stemt, tegelijk
minimaal de helft van de opkomst bij de laatste
verkiezingen omvat. Bij de laatste Kamerverkiezingen was de opkomst 82 procent. Dus als
60 procent bij een referendum tegen stemt,
dan moet de opkomst bijna 70 procent bedragen om het referendum geldig te laten zijn. Dat
is in de praktijk een hele hoge en oneigenlijke
drempel. “Het maakt nogal een verschil of
mensen gaan stemmen voor verkiezingen
waarbij het totale beleid voor 4 jaar wordt bepaald, of voor één enkel onderwerp bij een referendum.” Net zo erg is hóe dit amendement
aangenomen werd. De notoire tegenstanders
van het referendum (VVD, CDA, SGP) hebben voor dit amendement van de ChristenUnie
gestemd om vervolgens na aanname van het
amendement, toch tegen de gehele referendumwet te stemmen. “Mensen worden terecht
boos van dit soort machtspolitiek cynisme. Als
Meer Democratie weten we dat de Haagse politiek pervers kan zijn, maar we zijn hier toch
verbijsterd over.”

“Wij roepen de Eerste
Kamer op aanpassingen
te eisen.”
toont dat de liefde voor het referendum blijkbaar sterk hing aan de net vertrokken voorman
Henk Krol.
Te hoge uitkomstdrempel
Nederland krijgt hiermee wereldwijd gezien een
van de hoogste drempels voor de geldigheid
van referenda. En dat terwijl het om een beperkte vorm van referendum gaat. De grondwet, de monarchie, de begroting en de belastingen en – nu ook voor het eerst - internationale verdragen zijn uitgezonderd van referenda.
“Blijkbaar blijft de demofobie – de angst voor
het volk – een overheersende tendens in Den
Haag”, aldus Dubbelboer.
Bij verkiezingen gelden geen opkomst- of uitkomstdrempels. De uitslag is altijd geldig, hoe
laag de opkomst ook is. “Vervolgens wordt die
opkomst opeens als een absolute eis gehanteerd voor de geldigheid van een referendum.
Ironisch genoeg hebben de huidige coalitiepartijen op dit moment zelf ook minder dan 50%
van de stemmen – namelijk 49,3%. Zijn hun
besluiten dan opeens ook allemaal ongeldig?”

Vreemde rol van D66 en 50PLUS
De stemming werpt ook een vreemd licht op
het stemgedrag van D66. Zij hebben als ‘proreferendum’ partij met de anti-referendumpartijen voor dit amendement gestemd. Als ze
dat niet hadden gedaan, was het amendement
niet aangenomen. “Het is ons een raadsel
waarom D66 voor deze hoge drempel heeft ge-
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ter dan geen referendum? De dreiging van een
referendum legt al druk op de politiek om te
werken aan beleid dat kan rekenen op draagvlak. Referendumcampagnes leiden bij uitstek
tot grote maatschappelijke discussies die van
alles in gang kunnen zetten. Maar die functies
van het referendum werken nog veel beter met
lagere of geen drempels voor de geldigheid.
Nu moet de Eerste Kamer het voorstel nog
goed keuren, en na de verkiezingen moet het
nogmaals door het parlement worden bekrachtigd en dan met een tweederde meerderheid. “Wij roepen de Eerste Kamer op om te
eisen dat er geen of fors lagere drempels voor
de geldigheid in worden opgenomen”, aldus
Niesco Dubbelboer.
<

Duiken bij het publieke debat
Van uitkomstdrempels wordt wel eens gesteld
dat ze – in tegenstelling tot gewone opkomstdrempels – minder snel leiden tot boycotacties
(oproepen om niet te gaan stemmen). Maar ze
hebben wel andere nadelen. “Deze drempel is
zo hoog dat de regering er vaak op zal gokken
dat een eventueel referendum wel zal mislukken en ze toch hun zin doordrijven. Een andere
tactiek is bewust geen campagne voeren, zodat burgers niet gemobiliseerd worden om te
stemmen. Deze uitkomstdrempel geeft dus een
prikkel om het publieke debat uit de weg te
gaan.”
Oproep aan de Eerste Kamer
Is een referendum met zo’n hoge drempel be-

openbare fractievergadering
maandag 02 november
aanvang 20.00 uur
locatie:
Dorpshuis De Oude School
Populierenlaan 23a
1766JD Wieringerwaard
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