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Lokaal      Democratie                           NIEUWSBRIEF  84  

   Alternatief    Anders                                           februari 2018 

 

 

Agenda 
 

maandag 12 februari, 20.00 uur 
openbare fractievergadering 

MFC De Doorbraak, Kreileroord 

 
zaterdag 17 februari, 11.00 - 15.00 uur 

LADA verkiezingstour  
 Niedorp/Wieringerwerf 

 
maandag 19 februari, 20.00 uur 

fractievergadering, Winkel 
 

zaterdag 24 februari, 11.00 - 15.00 uur 
LADA verkiezingstour  

 Anna Paulowna/Breezand 
 

donderdag 22 januari, 20.00 uur 
raadsvergadering,  Anna Paulowna  

 
zaterdag 03 maart 11.00 - 15.00 uur 

LADA verkiezingstour  
 ‘t Veld/Middenmeer 

 
zaterdag 10 maart, 11.00 - 15.00 uur 

LADA verkiezingstour  
 Hippolytushoef/Den Oever 

 
 
 
 

In dit nummer 
 

Verkiezingen 

LADA luistert in Breezand 

Uit de fractie 

Voorstellen bestuurlijke vernieuwing 

Motie statiegeld 

Statiegeldalliantie  

 
 

Colofon 
 

Bestuur 
 

Interim-voorzitter 
Jos Witte                              0223-533159 
j.witte01@quicknet.nl 
Interim-secretaris 
Nel Slob                               0224-541718 
Nelslob@gmail.com 
penningmeester 
Lavinia Grooten                    06-14891872 
la.grooten@ziggo.nl 
campagneleider 
Moray Juffermans                06-83778328 
voorzitterlada@gmail.com 
lid 
Mark de Geus                       06-22441908 
info@construx-edelsmid.nl 
 

 
fractie 

fractievoorzitter 
Henk van Gameren              Wieringerwaard 
06-24441659 
henkvangameren@hollandskroon.nl 
fractiesecretaris 
Peter Couwenhoven            Nieuwe Niedorp        
06-25311671  
fractielada@gmail.com 
Ard Smit                               Nieuwe Niedorp        
06 -23990598 
ardsmit@hollandskroon.nl 
Lida Brussaard                     Winkel        
06-47683159 
lidabrussaard@hollandskroon.nl 
Marinus Hovius                    Hippolytushoef      
06-41222084 
marinushovius@hollandskroon.nl 
 

 
redactie 

p.a.couwenhoven@quicknet.nl 
 

www.lada2010.nl 
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Kandidatenlijst 

 
In de eerder gepubliceerde kandidatenlijst is een wijziging gekomen. Joke Gillissen en Rick 
Peeters hebben aangegeven dat zij door privé omstandigheden een lagere plaats op de 
lijst willen innemen dan waarop zij door de benoemingscommissie waren geplaatst.  
 
De definitieve lijst ziet er nu als volgt uit: 
 

1.           Henk van Gameren (Wieringerwaard) 
2.           Peter Couwenhoven (Nieuwe Niedorp) 
3.           Moray Juffermans (Anna Paulowna) 
4.           Mark de Geus (Terdiek) 
5.           Rick Peeters (Wieringerwaard) 
6.           Lavinia Grooten (Slootdorp) 
7.           Jos Witte (Anna Paulowna) 
8.           Ard Smit (Nieuwe Niedorp) 
9.           Joke Gillissen (Haringhuizen) 
10.         Lida Brussaard (Winkel) 
11.         Harry Klomp (Slootdorp) 
12.         Anouska Couwenhoven (Nieuwe Niedorp) 

 
 

LADA on verkiezingstour 
 
17/02  Nieuwe Niedorp, Winkelhart en Wieringerwerf, winkels Terpstraat 
24/02  Anna Paulowna, winkels Molensluis en Breezand, Ceresplein 
03/03  't Veld, kerkplein en Middenmeer, winkels Brugstraat 
10/03  Hippolytushoef, Aldi en Den Oever, Dekamarkt 
17/03  Wat gaan we deze zaterdag doen? 
's ochtends 11.00 tot 12.30 uur 
's middags  13.30 tot 15.00 uur   
 
vertrek partijkantoor 10.45 uur Niedorp en 't Veld 
                                 10.30 uur Anna Paulowna en Wieringen       
 
Posters, borden en flyers zijn verkrijgbaar bij Lavinia Grooten, 06-14891872 

Verkiezingen 
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LADA  luistert  in  Breezand  

Op de openbare fractievergadering in zwembad Den Krieck kwamen de heren Ron Bar-El en Jos 
Rood de plannen toelichten die zij met het Joods Werkdorp hebben. De raadsagenda kende al-
leen hamerstukken. De verwikkelingen rond de fa. Luyt werden besproken. Er werd verslag ge-
daan van en gesproken over een aantal zaken waar de fractie mee bezig is. 

Joods Werkdorp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er werd een kort overzicht van de geschiedenis 
gegeven. Het Joods Werkdorp is nu eigendom 
van projectontwikkelaar Karels die probeert 
een vergunning te krijgen om er arbeidsmigran-
ten in onder te brengen. Stichting Aankoop en 
Exploitatie Joods Werkdorp is opgericht van-
wege deze plannen. Doel is huisvesting ar-
beidsmigranten tegen te gaan. Er zijn zorgen 
over eventuele overlast, cultuurhistorische ele-
menten en het teloor gaan van de geschiede-
nis. De heer Karel is bereid tot verkoop aan de 
Stichting maar de vraagprijs is  te hoog. Het 
gebouw zou bij aankoop door de stichting dan 
een cultuur-, educatie- en geschiedenisfunctie 
krijgen. Espeq en Clusius willen ook graag 
meewerken bij het opknappen. 
Er volgt een haalbaarheidsonderzoek, waarna 
investeerders en een monumentenfonds geld 
willen lenen aan de stichting.     

Luyt      

De ingekomen stukken van dokbedrijf Luyt en 
het memo, waarin beantwoording van het colle-
ge, worden door de fractie naar de oordeelvor-
mende vergadering verplaatst. De raad   moet 
hierover kunnen debatteren. Het presidium 
neemt dan een besluit voor de volgende raads-
vergadering. De brieven en stukken in de krant 
stemmen ons somber. Wat is er nu toegezegd? 
Hoeveel, door wie en met welke voorwaarden? 
De fractie wil opheldering en heeft vragen ge-
steld.  

Motorcrossterrein 

Met de motorsportfederatie is een afspraak ge-
maakt dat zij op de ofv van 12 februari komen 

inspreken. Reactie van college moet duidelijk 
maken of in het bussinessplan aan alle voor-
waarden voldaan kan worden. Afwachten wat 
er allemaal op tafel komt voordat tot definitieve 
besluitvorming over gegaan kan worden. 

 Viking Informatie Centrum   

Henk en Peter hebben met wethouder gespro-
ken over de positie van het VIC. Daarin werd 
duidelijk dat er is geen directe aanleiding is om 
het VIC te verplaatsen. Verkoop van de grond 
is voor het VIC financieel niet haalbaar en 
overdragen voor een symbolische prijs is voor 
het college geen optie. Onderzocht wordt of er 
plaats in het nieuw te bouwen hotel in Den Oe-
ver. Dozy heeft daar niet afwijzend op gerea-
geerd. Wethouders Groot is gevraag  hierover 
in gesprek te gaan met het VIC, dat door ons 
op de hoogte  is gesteld van ons gesprek met 
het college en de uitkomst daarvan. 

Waterberging  

In het gesprek met wethouder Groot werd geïn-
formeerd hoe het met de plannen staat voor 
het aanleggen van de waterberging/visvijvers 
waarvoor door de fractie indertijd een alterna-
tiefvoorstel is gedaan om dat te combineren 
met het vergroten van de capaciteit van het 
Wieringerrandkanaal en de aanleg van com-
pensatiebos. Het voorstel was al overgenomen 
door het Hoograadschap en er wordt gewerkt 
aan de definitieve uitvoering. Onze visie om 
waterberging aan te leggen in combinatie met 
bestaan natuurgebied om zo robuustere natuur 
te ontwikkelen wordt beloond. 

Huisvesting arbeidsmigranten 
 
In Kreileroord worden woningen opgekocht 
voor huisvesting van arbeidsmigranten. Veront-
ruste bewoners hebben contact gezocht met 
de fractie. Zij zijn bang dat het een negatieve 
uitwerking heeft op de leefbaarheid van het 
dorp. De fractie zal het college hierover vragen 
stellen. 
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Hoewel er geen stukken in de oordeelvormende vergadering geagendeerd stonden, ontstond er 
toch een stevige discussie over de gang van zaken bij dokbedrijf Luyt. Ook de vier ingediende 

UIT  DE  FRACTIE 

Dokbedrijf Luyt 
 
Hoewel niet geagendeerd werd er stevig ge-
discussieerd over de gang van zaken bij dok-
bedrijf Luyt. Dit kwam mede op gang door ons 
verzoek de ingezonden stukken over dit dos-
sier naar de oordeelvormende vergadering te 
verplaatsen, wat betekent dat zij pas in de vol-
gende raadsvergadering behandeld kunnen 
worden. Toch ontstond er een discussie waar-
in veel fracties uiterst kritisch waren over de 
gang van zaken en duidelijkheid eisten. Er is 
veel onduidelijk. Wat zijn concreet de toezeg-
gingen door het college gedaan en waarom is 
het bedrijf de subsidie van € 300.000 misgelo-
pen? Het college kreeg de opdracht mee om 
met Luyt in gesprek te gaan en de raad op kor-
te termijn te informeren opdat in de volgende 
vergadering verder gesproken kan worden over 
dit dossier. De fractie had al vragen gesteld en 
op de antwoorden van het college is gerea-
geerd door Luyt. De fractie heeft aan Luyt ge-
vraagd inzage te krijgen in wat er aan toezeg-
gingen is vastgelegd om een goed te krijgen 
van wat er speelt. 
 
Moties  
 
De fractie diende een motie in, mede onderte-
kent door de PvdA, waarin het college ge-
vraagd wordt zich aan te sluiten bij de statie-
geldalliantie en daarmee druk uit te oefenen op 
de Tweede Kamer waar in maart een wets-
voorstel voor het invoeren van statiegeld op 
blik en plasticflessen wordt behandeld. 
De motie werd raadsbreed aangenomen en op 
26 januari heeft Hollands Kroon zich aange-
meld voor deelname aan de statiegeldalliantie. 
 
GL, CU, PvdA en PHK dienden een motie in 
waarin geconstateerd wordt dat de criteria van 
het Kinderpardon zo strikt worden toegepast 
dat er nog kind pardon heeft gekregen. De mo-
tie verzoekt het college om bij de staatssecre-
taris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor 
een oplossing voor deze groep kinderen, die 
langer dan vijf jaar in Nederland verblijven, 
door een versoepeling van het meewerkcriteri-
um van het Kinderpardon. Het CDA stemde 
tegen evenals een deel van de VVD-fractie 
waarvan mevrouw de Haan en de heer Roos 
voorstemden. Met de indieners stemden ook 
SHK, D66 en LADA voor deze motie. OHK was 
afwezig. 

 
Progressief Hollands Kroon diende een motie 
in waarin het college opgeroepen wordt  de 
ontwikkeling van kleine kernen niet achter te 
laten blijven bij de ontwikkeling van de hoofd-
kernen zodat de leefbaarheid in de kleine ker-
nen niet hoeft te lijden onder de ontwikkelingen 
in de grote kernen. De motivering die er bij ge-
geven werd dat er in het beleid en de uitvoe-
ring daarvan geen aandacht is voor de kleine 
kernen en dat het uiteindelijk tot ontvolking en 
leegstand zal leiden, werd niet door de meeste 
andere fracties niet gedeeld.  
De fractie is van mening dat het beleid om de 
voorzieningen in de hoofdkernen in stand te 
houden, zo mogelijk te verbeteren, ook de klei-
ne kernen ten goede komn. Zo groot zijn de 
afstanden nu ook weer niet. Daarbij zijn er in 
de kleine kernen initiatieven die de leefbaar-
heid ten goede komen. Denk daarbij aan Wie-
ringerwaard en Lutjewinkel waar de leegstaan-
de basisscholen een andere functie hebben 
gekregen als dorpshuis en cultuurhuis. Ook 
kernbeheer draagt bij aan ontwikkelingen die 
de leefbaarheid en inwonersinitiatieven onder-
steunen.  
De motie werd ingetrokken om er raadsbreed 
geen steun verkregen werd.  
 
Bestuurlijke vernieuwing 
De commissie heeft vijf onderwerpen aan de 
raad gepresenteerd: raadsprogramma, dorps-
begroting, burgerinitiatief, jeugdconsultatie en 
inwoners– en digitale consultatie.  
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Voorstellen  bestuurlijke  vernieuwing 

 

DORPSBEGROTING 

We geven de inwoners van een dorp of wijk  de ruimte en ver-
antwoordelijkheid om directe invloed uit te oefenen op de 
leefomgeving door een deel van het gemeentebudget over te 
dragen. Zij gaan zelf begroten, besteden en beheren. 
 

•  Budget voor openbaar groen                           
•  Dorp met bestaande structuur of actieve en betrokken 
   inwoners 
• Niet opleggen, maar aanbieden als optie 
• Afspraken maken over kwaliteit, veiligheid en toezicht. 

 
RAADSPROGRAMMA 
 
In een raadsprogramma wordt beschreven wat de gemeenteraad van Hollands Kroon in de komen-
de vier  jaar wil bereiken. Dit kan een vervanging van of een aanvulling op het coalitieprogramma 
zijn.   
 

•  Nadruk op de verbindende kracht van de lokale democratie 
• Gemeenschappelijke doelen en wensen 
• Mogelijkheid om directe input op te halen bij onze inwoners 
• Een kadernota voor 4 jaar        

 
BURGERINITIATIEF 
 
We geven inwoners de mogelijkheid om een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te 
zetten. Het burgerinitiatief is een verzoek aan de raad om een voorstel te bespreken en er een 
standpunt over in te nemen. 
 

• Laagdrempelige en directe betrokkenheid van inwoners 
• Binnen bepaalde kaders: binnen de bevoegdheden van de raad 

 
We gaan jongeren meer betrekken bij de politiek. Dit doen we door middel van politiek-dagen op 
scholen en de integratie van politiek in het curriculum van scholen (maatschappijleer, Nederlands).  
 

• Hoe ‘kleiner’ georganiseerd, hoe meer scholieren ervan leren 
• Medewerking van de scholen is een voorwaarde 
• Richten op eindexamenklassen HAVO en VWO 

 
INWONERSCONSULTATIE (OOK DIGITAAL) 
 
Betrek inwoners meer bij de beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Hollands Kroon 
heeft al vele vormen om inwonersconsultatie in te kunnen zetten. Hier kan loting & vertegenwoordi-
ging aan worden toegevoegd.  
 

• Ga bewuster om met de huidige instrumenten:                                                                                              
Argu, beeldvormende vergaderingen en ronde tafel gesprekken 

• Vooraf bepalen en duidelijk maken wat er met de resultaten wordt gedaan 
• Toegankelijkheid voor alle inwoners 

 
 
 
 
 

De  inwoner  aan  zet 

2 
Stem lokaal   
Stem  LADA 
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Statiegeld  motie 
 
 
 
 
 
 

 
Constaterende dat 

• PET flessen en blikjes een substantieel deel uitmaken van zwerfafval 

• onderzoeksbureau CE Delft becijferde dat invoering van statiegeld op PET flessen en 
blikjes 70% tot 90% afname van hun aandeel in zwerfafval bewerkstelligt 

• op 27 november 2017 de Statiegeldalliantie is gelanceerd, welke invoering van statiegeld 
op PET flessen en blikjes nastreeft 

• inmiddels 29 gemeenten zich hebben aangesloten bij de Statiegeldalliantie  

• In maart wordt er in de Tweede Kamer gesproken over het heffen van statiegeld op kleine 
flesjes en blikjes 

• via een statiegeldsysteem teruggehaald restafval van hogere kwaliteit is en daardoor met 
hogere opbrengst gerecycled kan worden 

 
 
          Overwegende dat 

• statiegeld een directe uitwerking geeft aan het principe “de vervuiler betaalt" door ingele-
verd afval geen geld te laten kosten, en zwerfafval wel; 

• vermindering van zwerfafval leidt tot lagere kosten voor de gemeente in opruimen; 

• een brede steun vanuit het land kan bijdragen aan de besluitvorming in de Tweede Ka-
mer 

 
          Verzoekt het college  

• namens de gemeente Hollands Kroon steun uit te spreken voor de Statiegeldalliantie 
door zich hierbij aan te sluiten. 

Toelichting 

          Wij zijn van mening dat inwoners van Hollands Kroon ook eigen verantwoordelijk    heid 
          hebben om hun eigen zwerfaval op te ruimen en roepen hen hiertoe op. 

 

Peter Couwenhoven                            Paul Medema 
LADA                                                    PvdA 
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          Van de miljoenen flesjes en blikjes die jaarlijks 
          over    de toonbank gaan, belandt nog altijd een 
          aanzienlijk    deel naast de vuilbak. Plastic fles
          jes en blikjes zijn   op dit moment verantwoorde-
          lijk voor zo’n 40 procent   van het zwerfafval. 

 

 

 

 

De partners van de Statiegeldalliantie  willen: 
•  een structurele oplossing voor de vervuiling van straten, bermen, stranden en zee・ door plas-
   tic flessen en blikjes; 
•  een eerlijke oplossing voor zwerfafval door de kosten ervan weg te halen bij de burgers en lo
   kale overheden en het verpakkende bedrijfsleven ervoor verantwoordelijk te maken; 

 
De Statiegeldalliantie vraagt: 

• aan de Nederlandse regering om het statiegeldsysteem in 
2018 uit te breiden tot blikjes en alle grote  én kleine PET-
flessen in Nederland. 

 

• aan de regeringen van de Belgische gewesten Vlaande-
ren, Brussel en Wallonië om het statiegeldsysteem in te 
voeren voor blikjes en grote en kleine plastic flessen in 
2018. 

 

Mens en dier 

Meer dan drie op de vier Nederlanders en Belgen stoort zich mateloos aan vervuilde straten en blik-
jes en flesjes in de natuur. Het ziet er vies uit én het veroorzaakt dierenleed. Koeien en andere land-
dieren worden ziek of sterven als stukjes blik en plastic in hun voedsel terecht komen. 
 
Veel zwerfafval dat niet wordt opgeruimd, belandt via wind en water in de zee waar het onderdeel 
wordt van de plastic soep, de drijvende vuilnisbelten in de oceanen. Daar brengt het op grote schaal 
schade toe aan vissen, vogels en andere zeedieren, die het in hun maag krijgen, erin verstrikt raken 
of er in stikken. 

Kosten 

 
De totale kosten van het zwerfvuilbeleid in Nederland liggen op  per jaar (15,10 euro jaarlijks per in-
woner). In Vlaanderen worden de kosten van het voorkomen, opruimen en verwerken van zwerfafval 
in de openbare ruimte in 2015 op ongeveer 155,4 miljoen eur geschat (24 euro per inwoner jaarlijks). 
Deze kosten worden voor 90 procent door lokale besturen gemaakt. 
 
Ook worden miljoenen euro’s door overheden en bedrijven aan communicatiecampagnes, opruimac-
ties (clean ups) en extra afvalbakken besteed. Dit alles zonder structureel resultaat: onze straten, 
stranden, wateren en natuurgebieden blijven vervuild. 

> 

In de Statiegeldalliantie verenigen 
zich maatschappelijke organisa-
ties, milieuorganisaties, bedrijven, 
lokale overheden, burgerinitiatie-
ven en ieder ander die zwerfafval 
beu is. Samen roepen we de re-
gering op om structurele en eerlij-
ke oplossingen door te voeren in 
de vorm van statiegeld op alle 
PET-flessen en blikjes. Dit doen 
we in België en in Nederland.  Re-
cycling Netwerk Benelux nam het 
initiatief voor de Statiegeldallian-
tie. 
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Materialen 

In de PMD inzamelsystemen worden plastics van verschillende kwaliteit in dezelfde zak ingezameld. 
Daardoor is de kwaliteit van het plastic afval laag en is de opbrengst ervan klein. Plastic dat via de 
PMD-zak is ingezameld mag namelijk niet meer in contact komen met voedsel. Dat is jammer, want 
het PET-plastic waaruit drankflessen zijn gemaakt, is in principe heel geschikt om nieuwe PET-
flessen van te maken. Het plastic uit de PMD inzamelsystemen wordt daarom veelal verwerkt in pro-
ducten van minder goede kwaliteit en functionaliteit dan het oorspronkelijke flesje (downcycling). Veel 
flessen worden gedowncycled tot straatmeubilair of polyester kleding, waar ze respectievelijk door 
weersinvloeden en in de wasmachine grote hoeveelheden plastic deeltjes loslaten in het milieu. 
 
Aluminium blikjes hebben een zeer hoge CO2 voetafdruk als ze niet goed worden gerecycled. Een 
groot deel wordt niet selectief ingezameld maar komt terecht in verbrandingsovens, waardoor waar-
devol materiaal verloren gaat en wat een negatieve klimaatimpact heeft. 

 
https://statiegeldalliantie.org/2017/11/de-partners-van-de-statiegeldalliantie/ 

< 

 

 
Openbare fractievergadering 

 
maandag 12 februari 2018 

aanvang 20.00 uur   
 

Locatie: 
MFC De Doorbraak 

Bollenstraat 66 
1764 HD Kreileroord 


