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De  inwoner  aan  zet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de gemeente draait het om de inwoners. Zij moeten zeggenschap krijgen. Raad en 
gemeente  moeten  dienstbaar zijn aan de inwoners. De gemeente steunt actief initia-
tieven van inwoners om deze te realiseren. 
 
De vaste balie in Anna Paulowna is voor veel inwoners te ver en moeilijk bereikbaar. 
De vaste balie moet vervangen worden door een mobiele balie die in de hele gemeen-
te inzetbaar is.  
 
LADA wil van de coalitievorming af en is voor een raadsprogramma. Dit betekent dat 
de hele raad een programma op hoofdlijnen vaststelt, met inbreng van inwoners. 
 
Met een dorpsbegroting gaan inwoners zelf beslissen hoe het budget, bestemd voor 
hun dorp of wijk, wordt besteed.  
 
Met een raadgevend referendum kunnen inwoners zich uitspreken over conceptraads-
besluiten.  
 

Debatten 
 

maandag 05 maart 19.45 uur 
Winkel, Lucaskerk 

armoedebeleid 
 

dinsdag 13 maart 19.30 uur 
Middenmeer, Meerhoeve 

LTO 
 

woensdag 14 maart 19.30 uur 
Wieringerwerf Cultuurschuur 

verkiezingsavond 
 

vrijdag 16 maart 19.30 
Wmo 

Anna  Paulowna, Wapen van Holland 
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Levendige openbare fractievergadering  
 

Op de openbare fractievergadering van maandag werden belangrijke zaken ter discussie gesteld. 
Het motorcrossterrein, de huisvesting van arbeidsmigranten in Kreileroord, de aanvragen voor 
een zendmachtiging voor de lokale omroep en de Poldermolen waren de onderwerpen die in de 
Doorbraak in Kreileroord besproken werden. 

Motorcrossterrein 
 
Met een drieman sterke afvaardiging kwam het 
bestuur van de motorcrossfederatie een nadere 
toelichting op de plannen geven. Vragen die de 
fractie heeft, werden uitvoerig besproken. Het 
probleem voor de fractie zit vooral in de geluids-
belasting en de berekening daarvan. Wat is het 
uiteindelijk gevolg voor de omgeving? Duidelijk is 
wel dat de grens die in het raadsbesluit uit 2013 
is vastgelegd op 50 dB niet gehaald kan worden. 
Uiteindelijk zal het afhangen van de nog uit te 
voeren Milieu Effect Rapportage of de de plan-
nen  gerealiseerd kunnen worden. De MER kan 
pas uitgevoerd worden wanneer er een raadsbe-
sluit ligt om op de aangewezen locatie het motor-
crossterrein toe te staan. Er werd gevraagd om 
snel tot een besluit te komen. 
Namens inwoners van Aartswoud en bewoners 
van de Groetweg werden de bezwaren toege-
licht. Grote angst is de aantasting van de leef-
baarheid door langdurige geluidsoverlast. Ook 
vindt men het vreemd dat deze locatie, die eer-
der afgewezen is om een crossterrein te realise-
ren, nu weer daar voor is aangewezen.  
 
Huisvesting arbeidsmigranten  
In Kreileroord ontstaat onvrede over het beleid 
van het college om toe te staan dat woningen 
opgekocht worden om arbeidsmigranten in te 
huisvesten. Inwoners in Kreileroord maken zich 

daar zorgen over. Men is niet alleen bang voor 
overlast maar ziet deze ontwikkeling als een be-
dreiging voor de sociale samenhang in het dorp. 
Verenigingen en school hebben grote moeite om 
te blijven functioneren en arbeidsmigranten zul-
len als tijdelijke bewoners niet deelnemen aan 
het sociale leven dat in een kleine kern als Krei-
leroord toch al onder druk staat. “Wij hebben ge-
zinnen nodig om het dorp leefbaar te houden” is 
de hartekreet die geslaakt werd. De dorpsraad 
heeft dit onder de aandacht gebracht van het 
college maar vindt dat er niet serieus mee omge-
gaan wordt. Ervaringen uit het verkleden voeden 
de angst in het dorp dat verloedering weer toe-
slaat en dat is wel het laatste wat men wil. De 
fractie gaf de dorpsraad het advies om een ge-
sprek met het college aan te vragen om inhoude-
lijk over deze problematiek te spreken en duide-
lijk te maken wat de gevolgen voor het dorp zijn 
wanneer dit beleid wordt voortgezet. 
 
Lokale zendmachtiging 
 
de raad zal volgende week een beslissing moe-
ten nemen over het verstrekken van een nieuwe 
zendmachtiging voor de lokale omroep. Scha-
genFM en RTV Noordkop, de huidige zendge-
machtigde voor Hollands Kroon, hebben beiden 
een aanvraag ingediend.  SchagenFM was aan-
wezig om vragen te beantwoorden.                  
                                                                           > 
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De fractie  wilde duidelijk weten wat Hollands 
Kroon van SchagenFM verwachten mag en of 
men voldoende mankracht heeft om Hollands 
Kroon de kwaliteit te bieden die ook in Scha-
gen aangeboden wordt. Uit de vergadering 
kwamen geluiden dat men niet tevreden is over 
RTV Noordkop. Al twee jaar geen TV-
uitzendingen meer en de radio-ontvangst is 
slecht of afwezig. 
 
Poldermolen 
 
De heer Van Bodegom, voorzitter van het be-
stuur van de coöperatie die de Poldermolen wil 
exploiteren, sprak zijn zorgen uit over het mo-
gelijke besluit van het college om de omge-

vingsvergunning in te trekken. Hij vindt dit on-
begrijpelijk omdat de gemeente volop heeft 
meegewerkt aan de plannen. Het bestuur staat 
op het punt om met een gerichte campagne te 
beginnen waarin voorlichting over het project 
wordt gegeven. Financiering en het te behalen 
rendement zullen daarin duidelijk gemaakt wor-
den. Interessant idee is dat verenigingen en 
organisaties ook kunnen deelnemen en op die 
manier inkomsten kunnen genereren.    
De fractie is van mening dat een gemeente die 
zegt de duurzaamste gemeente van het land te 
willen worden en die inwonerparticipatie wil sti-
muleren, een initiatie als de Poldermolen juist 
moet omarmen. 

  <                                                               

Advies:  7  miljoen  euro  naar  lokale partijen  

Het Rijk moet ongeveer 7 
miljoen euro in het Gemeen-
tefonds en het Provincie-
fonds storten voor de finan-
ciering van lokale politieke 
partijen. De subsidie per 
partij moet afhangen van 
het aantal zetels in de raad 
of de staten en het aantal 
inwoners van een gemeente 
of provincie. 

De Evaluatie- en adviescom-
missie Wet financiering politieke 
partijen (Wfpp) pleit hiermee 
voor opheffing van het onder-
scheid tussen de financiering 
van lokale partijen, die worden 
gefinancierd door gemeenten, 
en lokale afdelingen van lande-
lijke partijen, die subsidie ont-
vangen van de landelijke partij. 
De commissie, onder voorzitter-
schap van voormalig lid van de 
Eerste en Tweede 

Kamer Kars Veling, adviseert 
subsidie toe te kennen aan alle 
deelnemers aan de verkiezin-
gen voor de gemeenteraden 
en Provinciale Staten die min-
stens één zetel halen. De com-
missie vindt overigens dat lan-
delijke partijen vrij zijn in hun (
financiële) afspraken met hun 
lokale afdelingen. 

Afspraken 
In een bestuursakkoord die-
nen tussen het Rijk enerzijds 
en de gemeenten en provin-
cies anderzijds afspraken te 
worden gemaakt, waardoor de 
bedragen die worden toege-
voegd aan het Gemeente-
fonds en Provinciefonds daad-
werkelijk aan de partijen wor-
den uitgekeerd. 
De commissie adviseert in Het 
publieke 

belang van politieke partijen 
om in de Wfpp bindende re-
gelgeving op te nemen over 
de transparantie van de in-
komsten van de lokale partijen 
en de afdelingen van de lan-
delijke partijen. Zij vindt het 
wenselijk om een evenwicht te 
vinden tussen het belang van 
transparantie en het belang 
de administratieve lasten voor 
de partijen zo laag mogelijk te 
houden. 

Accountant 
Controle door een accountant 
zou niet verplicht moeten zijn. 
Wel zouden de overzichten 
moeten worden gecontroleerd 
door de lokale en provinciale 
rekenkamers, waarna zij op 
de website van de desbetref-
fende overheid worden gepu-
bliceerd.  

VNG Magazine 
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De raad van 22 februari had een volle agenda met belangrijke onderwerpen als de motorcrosslo-
catie en de keuze voor de lokale omroep. Er hadden zich vijftien insprekers aangemeld waardoor 
besloten was om een uur eerder te beginnen. Desondanks kon de agenda niet volledig behan-
deld worden en werd de vergadering tegen half een geschorst tot 8 maart.  

UIT  DE  FRACTIE 

Lokale omroep 
In een beeldvormende vergadering hebben 
SchagenFM en RTV Noordkop zich gepresen-
teerd om hun aanvraag voor de nieuwe zend-
machtiging in Hollands Kroon te ondersteunen. 
Een viertal  insprekers waaronder ook LOS, de 
lokale omroep uit Den Helder, gingen het debat 
vooraf. De fractie heeft voorkeur voor Scha-
genFM dat een veel professioneler organisatie 
heeft dan RTV Noordkop. Daarbij speelt ook 
mee dat de radio van RTV Noordkop niet in de 
hele gemeente ontvangen kan worden. Een 
groot deel van de raad had kritiek op RTV 
Noordkop en sprak uit dat er een sterke regio-
nale omroep in de hele Noordkop moet ont-
staan. Vijf jaar geleden is dat ook al uitgespro-
ken maar onderling geruzie tussen SchagenFM 
en RTV Noordkop staat dit in de weg. Een aan-
gepast amendement van de VVD dat Noordkop 
TV tot 1 januari 2019 de tijd geeft om aan de 
wensen van de raad te voldoen, anders wordt 
de subsidie stopgezet, kreeg brede steun ook 
van de fractie. Peter Couwenhoven stemde te-
gen, hield vast aan zijn voorkeur voor Scha-
genFM evenals Sylvia Buczinsky en Paul Me-
dema van de PvdA waarmee het geamendeer-
de voorstel met grote meerderheid is aanvaard.  
 
Motorcrossterrein 
Negen insprekers gingen aan het debat vooraf. 
De raad oogde in eerste termijn verdeeld. Voor 
een deel van de raad, waaronder de fractie, 
was de voorwaarde in het raadsbesluit  van 29-
12-2019 dat voldaan moet worden aan de een 
grens van 50dB om geluidsoverlast te beper-
ken, een harde eis. Doordat de motorcrossfe-
deratie in het businessplan aangeeft daar niet 
aan te kunnen voldoen, maar wel aan de lage-
re wettelijke gestelde eisen, wijst de fractie de 
plannen af. Belangrijk argument is dat de wet-
telijk vastgestelde normen rekenkundig worden 
vastgesteld. Het terrein maag zes uur per dag 
gebruikt worden maar het geluid dat in die peri-
ode geproduceerd wordt mag over 24 uur bere-
kend worden, ewat betekent dat de er in de 
toegestane tijd een veel hogere belasting dan  
50dB ontstaat. Wethouder Groot betoogde dat  
het geagendeerde voorstel slechts een tussen-
stap is, nodig is om de milieu effect rapportage 
te kunnen laten uitvoeren. Van de uitkomst van 
de MER hangt het af of het terrein wel of niet 

gerealiseerd kan worden. Er volgde nog een 
discussie wat de wettelijke normen nu werkelijk 
betekenen en hoe die geïnterpreteerd moeten 
worden. Ook de locatiekeuze werd ter discus-
sie gesteld, gezien het kwetsbare omringende 
gebied met zijn grote natuurwaarden. Toen in 
tweede termijn bleek dat ook SHK, altijd een 
voorvechter voor natuur en biodiversiteit, de 
bezwaren in eerste termijn geuit liet varen, ont-
stond er een meerderheid met VVD, CDA, 
OHK en fractiegenoot Ard Smit voor het colle-
gevoorstel waardoor de MER-procedure opge-
start kan worden. Met de overige vier fractiele-
den stemden ook PvdA, D66, GL, CU tegen 
waardoor het voorstel met 16 tegen 11 is aan-
genomen. Dorien Sybenga van PHK heeft als 
belanghebbende, aanwonende van de beoog-
de locatie, niet aan de discussie en stemming 
deelgenomen. 
 
‘t Veld Noord 
Het voorstel om de procedure voor de bouw in 
’t Veld Noord op te starten behoefde weinig 
discussie en werd raadsbreed aangenomen. Er 
werden  twee moties ingediend, mede door 
ons.  
De eerste met PvdA, GL en CU waarin het col-
lege opgeroepen werd om ‘t Veld Noord aard-
gas vrij te ontwikkelen zodat het de meest 
energie neutrale wijk van Hollands Kroon 
wordt. Alleen D66 en PHK steunden nog de 
motie die met 15 tegen 13 verworpen werd om-
dat VVD, CDA, SHK en OHK tegen stemden. 

> 
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De tweede motie werd met PvdA en GL inge-
diend. Hierin werd het college opgeroepen om 
bij de ontwikkeling van ‘t Veld Noord tegemoet 
te komen en voldoende (zijnde 30%) in te zet-
ten op het lagere en middensegment (sociale 
huurwoningen, middeninkomen huur en koop), 
Deze motie werd raadsbreed aangenomen. 
 
Poldermolen 
Het college heeft bekend dat de verleende om-
gevingsvergunning voor de Poldermolen in te 
trekken als op 1 maart 2018 blijkt er onvol-
doende belangstelling onder inwoners is om te 
participeren in deze molen. Wethouder Groot 
betoogde dat de termijn voldoende is geweest 
om te werven aan dat blijkt dat belangstelling 

klein is. Daarop is de coöperatieraad op 1 juli 
gezegd dat de deadline 1 maart 2018 zou zijn.  
De heer van Bodegom, voorzitter van genoem-
de raad, betoogde dat men nu met een actieve 
wervingscampagne is begonnen en verzocht 
wat meer de tijd te krijgen. Dat wees de wet-
houder af. De fractie diende mede met CU en 
GL de PvdA-motie in die om een jaar uitstel 
vroeg om alsnog te bezien of er voldoende par-
ticipanten te werven zijn. De motie werd ver-
worpen met 14 tegen 13. Voor stemden verder 
nog PHK, Theo Meskers (VVD), Reginald Vis-
ser en Sjaak Vriend (CDA). Tegen VVD (4), 
D66, SHK, OHK en Jan-Willem v.d. Klugt 
(CDA). 

< 

Wethouders: '  Geef   inwoners    een  eigen griffi e' 
                                                                                                                                                                        
Zoals nu gemeenteraden worden ondersteund door een griffie, zo zouden inwoners ook onder-
steuning moeten krijgen om echt invulling te kunnen geven aan de participatiedemocratie. 

Een 'griffie voor de inwoners' 
was een van de opmerkelijke 
ideeën die opborrelden tijdens 
de wethoudersbijeenkomst 
over vernieuwing van de loka-
le democratie in het gemeen-
tehuis van Houten. De bijeen-
komst was onderdeel van het 
VNG-programma Democratie 
Challenge. 
De dag was georganiseerd 
door zeventien wethouders 
die in een brief aan BZK-
minister Kajsa 0llongren eer-
der al hun zorgen hadden ge-
uit over de staat van de lokale 
democratie. Daarin formuleer-
den zij negen 'bouwstenen' 
voor vernieuwing waarmee de 
nieuwe wethouders straks, na 
de verkiezingen van zi maart, 
aan de slag kunnen. 

Een paar van die bouwstenen 
hebben betrekking op het ver-
leggen van het `eigenaar-
schap' van de ruimte naar de 
inwoners en werken aan een 
balans tussen de representa-
tieve en de participatieve de-
mocratie. 

Loslaten 
Dat inwoners meer betrokken 
moeten worden bij de lokale 
democratie en dat wethouders 
en raadsleden moeten durven '
loslaten', daar was iedereen in 
Houten het wel over eens. De 
vraag is, hoe. Bijvoorbeeld 
door niet meer over `wij' en 'zij' 
te praten, zoals iemand opper-
de. Maar vooral ook door de 
randvoorwaarden te creëren 
waardoor inwo- 

ners echt kunnen meedoen, 
zoals door het instellen van een 
eigen 'griffie'. Minister 011on-
gren was ook naar Houten ge-
komen om zich te laten bijpra-
ten over de vernieuwende idee-
en van de wethouders. Zij on-
derstreepte dat de lokale poli-
tiek er is v66r, maar vooral ook 
ván de mensen. `De uitdaging 
is, hoe die erbij te betrekken. 
Dat is niet hetzelfde als in-
spraak organiseren. We zoeken 
allemaal naar nieuwe en tijdige, 
dus al aan het begin van een 
traject, vormen van betrokken-
heid. We hebben niet voor niets 
in het regeerakkoord het right to 
challenge opgenomen, de mo-
gelijkheid voor inwoners mi din-
gen in eigen hand te nemen.'   
(LM) 

VNG Magazine 

Flyers en raamposters verkrijgbaar bij 
Lavinia Grooten 0614891872 
Peter Couwenhoven 02 25311671 
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De Tweede Kamer heeft met een minieme meerderheid voor de afschaffing van het referendum 
gestemd. En dat met juridische trucs die ervoor moeten zorgen dat wij over de afschaffing van het 
referendum zelf geen referendum kunnen houden. Maar… de strijd is nog niet voorbij. Meer De-
mocratie start namelijk een tweede rechtszaak vanwege de afschaffing van het referendum. Wij 

Eerdere rechtszaak  

Op 2 februari j.l. deed de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State uitspraak 
in onze eerste rechtszaak. De Afdeling oor-
deelde toen dat ze niet bevoegd was om een 
uitspraak te doen. Dat hadden wij wel zo’n 
beetje verwacht. 
Maar we moesten wel eerst  naar de Raad van 
State gaan, omdat een rechtszaak bij de civiele 
rechter pas mogelijk is als vaststaat dat  er 
geen weg openstaat naar de bestuursrechter. 

Staatsrechtjuristen: onze zaak is kansrijk  

Het is niet zo dat we de eindoverwinning al in 
onze zak hebben. Maar kansloos is onze zaak 
zeker niet. Het kabinet plaatst zich boven de 
wet door een wet terzijde te willen schuiven die 
juist regelt dat dit niet zo maar kan. Daarmee 
ondermijnt het de rechtszekerheid uit politiek 
belang. De wet raadgevend referendum ver-
biedt de inwerkingtredingsbepaling met terug-
werkende kracht.Hoogleraar staatsrecht Wim 
Voermans noemt de juridische route van Ollon-
gron “juridische gegoochel” en “illegaal”, en 
acht onze rechtszaak kansrijk. 

De inzet van onze rechtszaak  

De rechtszaak is er met name op gericht om 
een referendum over de afschaffing van het 
referendum af te dwingen. Dat is namelijk de 
meest kansrijke eis. De Tweede Kamer heeft 
nu eenmaal het recht om wetten in te trekken. 
Maar daarbij moet ze zich wel aan de bestaan-
de wetten houden. En de referendumwet zorgt 
er op een hele harde manier voor dat er altijd 
een referendum over een nieuwe wet of ver-
drag kan worden gehouden (behoudens enkele 
uitzonderingen die wettelijk geregeld zijn). Ook 
over een intrekkingswet. 
 
Onze dagvaarding bevat meerdere eisen die in 
een structuur zijn geplaatst van primaire, subsi-
diaire en meer subsidiaire vorderingen. Als de 

rechter de primaire eis afwijst komen we aan 
de subsidiaire toe en daarna de meer subsidi-
aire. 
We sturen erop aan in ieder geval een uit-
spraak van de rechter te krijgen voordat de mi-
nister de intrekkingswet in werking wil laten tre-
den, desnoods  vooruitlopend op de uitkomst 
van de bodemprocedure. Als de rechter één 
van onze eisen toewijst, dan kan de intrek-
kingswet niet in werking treden en blijft het re-
ferendum bestaan. 

Hoe u mee kunt doen met de rechtszaak  

Elke Nederlandse staatsburger heeft recht op 
en belang bij het voortbestaan van het referen-
dum. Het is zaak dat wij ons aaneensluiten en 
gezamenlijk actie ondernemen voor de goede 
zaak. 

Wij roepen daarom zoveel mogelijk Nederlan-
ders op om medestander van de rechtszaak te 
worden. U kunt zich op deze pagina eenvoudig 
aanmelden: 

https://www.meerdemocratie.nl/doemee 

 
We hopen dat u dan ook een financiële bijdra-
ge aan de rechtszaak wilt doen. Procederen is 
erg duur en de kosten voor de eerste rechts-
zaak liepen al flink op. Maar het doen van een 
donatie is niet verplicht. Want we willen ieder-
een de gelegenheid geven zich bij onze actie 
aan te sluiten.                                                                     
 
Meer Democratie ontvangt nauwelijks tot geen 
subsidie (dit was de afgelopen 3 jaar minder 
dan 5% van onze inkomsten). Meer Democra-
tie heeft de ANBI-status, dus uw gift is belas-
tingaftrekbaar. 

Bedankt voor uw aandacht, 
met vriendelijke groeten 

Niesco Dubbelboer 
Arjen Nijeboer 


