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UIT DE FRACTIE

Twee raadsvergaderingen in de afgelopen periode, 29 oktober en 5 november. De openbare fractie vergadering ter voorbereiding kon door de coranamaatregelen geen doorgang vinden. Doordat
bij het vaststellen van de agenda op 29 oktober het wijzigingsvoorstel bestemmingsplan Mientweg 49, Lutjewinkel en de woonvisie van de agenda afgehaald werden, bleven er twee punten ter
behandeling over. De vergadering van 5 november was de begrotingsvergadering.
het vestigen van 40
arbeidsplaatsen. Dit
past in de beleidskaders voor het vestigen
van tijdelijke werknemers. De voltallige
raad ging er mee akkoord.

Bestemmimgsplan
Mientweg 49, Lutjewinkel
Tijdens het inspreekuur voorafgaand aan de
raadsvergadering bleek dat er voor omwonenden nog steeds onduidelijkheid heerst. Zij zijn
niet door indiener geïnformeerd en bij de plannen betrokken. Weer faalt de communicatie
vanuit de gemeente. Het zorgde voor veel vragen bij de raad met als conclusie dat er van
een zorgvuldige besluitvorming geen sprake
kon zijn. Het voorstel van de VVD om dit punt
van de agenda te halen vond ruime steun.

Storten verontreinigde staalgrit

Er waren zes amendementen ingediend, waarvan er vier door ons mede ondertekend zijn.
Reden voor VVD-fractievoorzitter Annaert om
voor te stellen de behandeling van de agenda
te halen en het college te vragen om een aangepaste versie van de Woonvisie aan te bieden
waardin de amendementen verwerkt worden.
Een grote meerderheid van de raad kon zich
hierin vinden en het college maakte geen bezwaar.
De fractie vindt de opzet van de nieuwe woonvisie goed. Er is een duidelijke breuk met de
vorige waarin het aan de markt werd overgelaten wat er gebouwd werd. Het gevolg van dit
beleid is dat er een schrijnend tekort aan sociale woningbouw en betaalbare koopwoningen is
ontstaan. In de nieuwe visie neemt de gemeente een actieve en sturende rol met als belangrijk punt dat ontwikkelaars in projecten groter
dan 40 woningen verplicht worden 25% sociale
huurwoningen te realiseren. Wij vinden dat dit
opgetrokken moet worden naar 30%. Daarvoor
is met PvdA, GL,D66 en CU een amendement
ingediend. Met dezelfde partijen zijn amendement ingediend om het bouwen van flexwoningen en het splitsen van woningen in meerdere
wooneenheden op te nemen in de woonvisie.

Er is een ontheffing
afgegeven voor het storten van maximaal 20
ton staalgrit dat verontreinigd is met chroom-6
op de stortplaats van Avalzorg in Middenmeer.
Dit is de enige optie die overbleef voor dit restafval. GL, PvdA, CU, Anders!, D66, OHK en
Groep Ruiter kwamen met een motie waarin
het college verzocht wordt de raad te uniformeren waarom de Omgevingsdienst Noorzeekanaal besloten heeft dit afval hier te dumpen en
een zienswijze in te dienen waarin gewezen
wordt op het gevaar van chroom-6 en de onwenselijkheid van het storten van dit afval. Het
leidde tot een stevig debat waarin het college
duidelijk maakte hoe de regelgeving is waarbij
de provincie het bevoegd gezag is. Een aantal
fracties viel over het woord gedumpt. Het afval
wordt gecontroleerd gestort, dat is iets anders
dan dumpen. Dat was voor de fractie de reden
om de motie niet te steunen. Onze fractievoorzitter verwoordde het zo: “Wanneer dit soort
afval niet gecontroleerd gestort moet worden
verdwijnt het in het illegale circuit en komt ergens in Afrika terecht. Dat moet je niet willen.”
Wethouder Groot gaf aan dat het college ook
niet gelukkig is met deze stort maar dat er
geen andere weg is. Er komt korte termijn een
beeldvormende vergadering waarbij de omgevingsdienst aanwezig is en daar kunnen de vele vragen die leven gesteld worden. Uiteindelijk
werd de motie ingetrokken.

Bestemmingsplan Raaksmaatweg 4, ‘t Veld

Begroting

Het agrarisch bedrijf dat hier gevestigd wil het
bouwblok uitbreiden naar 2 hectare om daar
ondermeer huisvesting te kunnen bouwen voor

De programmabegroting 2012 sluit met een
positief saldo van € 2.063.558. Het pakket van
>

Woonvisie Hollands Kroon
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noodzakelijke kosten en wensen maakt dat de
begroting structureel meerjarig sluitend blijft.
Dat het college een meerjarig sluitende begroting kan aanbieden komt voorral door de opbrengsten aan leges en ozb voortkomende uit
de datacenters en het windpark. Dat werd door
de wethouder financiën nadrukkelijk naar voren
gebracht in het debat dat na de algemene beschouwingen ontstond over de impact van de
datacenters. Toch werd raadsbreed de vestiging van meer datacenters ter discussie gesteld nu duidelijk wordt wat de impact er van is
op de Wieringermeer.
De fractie stelt zich op het standpunt dat er een
pas op de plaats gemaakt moet worden wat
een reactie van CDA-voorzitter Vriend losmaakte. Hij verweet LADA een ander standpunt in te nemen dan bij het vaststellen van het
gebiedsplan Wieringermeer waar LADA in
stemde met het collegevoorstel om het zoekgebied van Agriport te vergroten tot 1500 ha.
Omgevingsvisie en gebiedsplan Wieringermeer
zijn een dynamisch stuk, wat betekent dat het
aan veranderingen onderhevig is. Er is de laatste tijd zoveel meer bekend geworden over de
datacenters dat een nieuwe weging noodzakelijk is. Het gebiedsplan Wieringermeer riep
maatschappelijk veel weerstand onder de inwoners en bij de agrarische sector op en is
door het college teruggenomen. Allemaal za-

ken die ons standpunt hebben gewijzigd. De
consequentie van een dynamisch stuk is dat
het aan discussie onderhevig is en bijgesteld
kan worden wanneer inzichten wijzigen.
SHK, PvdA, GL, D66, OHK en LADA dienden
een motie waarin het college verzocht wordt
de geïndexeerde bijdrage van € 142.116 aan
Kopgroep Bibliotheken voor 2021 te verhogen
tot € 150.000 en deze aanvulling te dekken uit
de structurele meevaller van het programma
vitaliteit. Een voorstel waar het CDA moeilijk
overdeed. “Ze krijgen waarom gevraagd is. Ik
begrijp niet waarom het bedrag dan nog verhoogd moet worden” aldus fractievoorzitter
Vriend. De motie is aangenomen.
VVD, CDA en OHK dienden een motie in om
met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020
weer de vrijstelling van toeristenbelasting voor
arbeidsmigranten werkzaam binnen het grondgebied van de gemeente in de verordening op
te nemen. Het CDA dat een extra bijdrage aan
de bibliotheek niet ziet zitten, geeft wel de
agrarische ondernemers een extraatje door
geen afdracht meer te heffen op deze tijdelijke
medewerkers. Doordat SHK de motie steunde
is deze aangenomen met de rest van de oppositie tegen.
<

Algemene Beschouwingen 2021
LADA kan instemmen met de begroting voor 2021 met een positief saldo van 2 miljoen euro. Zoals in de inleiding van de begroting staat zal er volgend jaar gestart worden met een aantal burgerinitiatieven zoals Sportcampus De Terp. Wij verwachten dat het college deze initiatieven binnen de financiële kaders zal houden zoals afgesproken.
Ook verwachten wij dat het college in staat is om de woningbouw een extra impuls te geven.
LADA wil dan ook een extra accent leggen op de sociale woningbouw waarvan wij toch moeten
constateren dat daarin het afgelopen decennia tekort is geschoten. Na jaren lang slechts de
marktwerking op woningbouw te hebben losgelaten is LADA van menig dat het realiseren van
25% sociale woningbouw de komende jaren veel te laag is. Een ambitie van 30% zou wat ons betreft het streven moeten zijn. Wij verwachten dan ook dat dit vertaald wordt bij een verdere uitwerking van de Woonvisie, zodat extra capaciteit ingezet kan worden om hier gericht sturing aan
te geven.
Tevreden zijn wij over de extra inzet op Jeugdwerk en BOA’s. Wij vragen om extra aandacht te
schenken aan het bezit van steekwapens onder jongeren. Iets wat onder jongeren, door heel Nederland, gemeengoed aan het worden is. En daarnaast vroegtijdig te acteren op overmatig drank
gebruik, drugs, intimidatie, overlast en vernielingen.
Wij zijn dan zoals gezegd content met de voorgenomen route voor 2021 door het college.
Over de individuele programma’s een paar opmerkingen:
>
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grote aantallen zieke Iepen gaat het bomenbestand er niet op vooruit. Het is betreurenswaardig te constateren dat in qua oppervlakte een
van de grootste gemeente van Nederland het
op een of andere manier niet lukt om bomen te
planten in de openbare ruimte, om het vervolgens maar weg te gaan geven aan particulieren. Een weg die wat ons betreft ongewenst is,
zo niet slap. (En hoe rechtmatig is het?) Wij
vragen dan ook om een stevig plan van aanpak
om tot een substantiële verbetering te komen
binnen het openbaar gebied.
Lief, leuk, aardig, aangenaam: allemaal woordjes waar je niks op tegen kan hebben. Je wordt
er blij van, zullen we maar zeggen. En zo heb
ik dat ook met het inzaaien van een halve hectare met bloemzaden. Lief, leuk, en aardig om
naar te kijken, maar of het onze biodiversiteit
gaat redden, laat staan een boost geven?
Nee , dus! Liever zouden wij het maaibeleid
moeten gaan verbeteren.
Het was dan ook weer teleurstellend dat deze
week een aantal landzoogdieren waaronder de
haas op de rode lijst van bedreigde zoogdieren
in Nederland is geplaatst. Het gaat absoluut
niet goed met onze biodiversiteit. Het inzaaien
van bloemen is een cosmetische ingreep. Het
is beter om eigen inheemse soorten te zaaien
en er goed beheer op los te laten opdat soorten kunnen overleven, of dat nu planten, insecten of dieren zijn. En dan is die halve hectare
mooi meegenomen en lief, leuk en aangenaam
voor onze inwoners. Goed rentmeesterschap.
Over woningbouw en jeugdwerk heb ik het al
gehad tijdens mijn inleiding en wat ons betreft
voortvarend mee gaan starten. Dat geldt ook
voor het onderwerp ondermijning. Want hier
geldt het bekende waterbedeffect: als men onder de rivieren de zaak aan het ontmantelen is,
zal het vanzelf hier zijn heil proberen te zoeken.

Bedrijvigheid
Voor wat de Kooyhaven betreft blijft het een
beetje zoeken om na jaren van leegstand
daadwerkelijk invulling voor dit kostbare project
te krijgen. De “Heilige Graal” lijkt waterstof te
worden. Wij hebben echter onze vraagtekens
of dit de oplossing binnen de energie transitie
gaat worden en dus ook of dit op de Kooyhaven een succes gaat worden.
Voor extra datacenters binnen onze gemeente
denkt LADA dat het nu wel eens genoeg is.
Landschappelijk is een verdere invulling met
datacenters ongewenst. Het door datacenters
opslokken van groene energie, landschappelijke verrommeling en het niet hergebruiken van
overtollige warmte, maakt dat onze inwoners
steeds meer weerstand krijgen tegen deze ontwikkelingen. Zo ook vanuit de agrarische gemeenschap die kwalitatief goede landbouwgrond verloren ziet gaan.
Die zelfde agrarische gemeenschap riep Hollands Kroon drie jaar geleden uit tot Agrarische
Hoofdstad. Dat wij een agrarische gemeente
zijn staat als een paal boven water! Maar dat
daar mee , door het college, de poorten open
moeten worden gezet om duizenden zo niet
tienduizend arbeidsmigranten te huisvesten
binnen Hollands Kroon en Schagen is ongewenst. Wij zullen zo geen Agrarische Hoofdstad zijn, maar een Arbeidsmigranten Hoofdstad als het college haar gang gaat. Het college is duidelijk: ruim baan en prioriteit voor het
huisvesten van (duizenden) arbeidsmigranten.
Programma Dienstverlening
Geen bijzondere opmerkingen behalve: Het
kan nog beter!
Programma Leefbaarheid
Alle benoemde initiatieven en ontwikkelingen
wachten we af, zij het dat wij de o zo nodige
vergroening van onze gemeente nog steeds te
mager vinden. En met de vergroening bedoelen wij dan ook het daadwerkelijke groen en de
diversiteit daar van. De bomenaanplant gaat te
traag en is te mager. Met het verwijderen van

Vitaliteit
Extra aandacht voor hen die tussen wal en
schip geraken in coronatijd. Denk daarbij niet
alleen aan de financiële kant, maar vooral ook
aan sociale vereenzaming.
<

fractievergadering
maandag 14 december
aanvang 20.00 uur
locatie:
De Meerbaak
Prof. ter Veenweg 4
1775BH Midddenmeer
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