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LADA-voorstel  aanleg  waterberging  gehonoreerd  
 
Het Hoogheemraadschap gaat vergunningen aanvragen voor de aanleg van 
de waterberging op het land dat door het Hoogheemraadschap als baggerde-
pot is gebruikt. De waterberging wordt ingericht als een paai-en leefgebied 
voor vissen die van zout naar zoet water trekken. Daarmee is het voorstel, dat 
Marinus Hovius als woordvoerder destijds deed, overgenomen. Na een ver-
volggesprek met wethouder Groot heeft het college dit voorstel als alternatief 
ingebracht bij het Hoogheemraadschap. De waterberging was op een locatie 
midden in agrarisch gebied gepland. Die locatie werd door de coalitie, inclusief 
LADA, afgewezen. In de toekomstvisie geeft LADA aan dat aanleg van nieuwe 
waterberging wordt gecombineerd met natuurontwikkeling. Waar mogelijk nabij 
en verbonden met het Nationaal Natuur Netwerk om zo robuustere natuurge-
bieden te verkrijgen. Daarmee wordt voorkomen dat er een versnippering van 
kleine gebieden ontstaat waarvan de natuurwaarden betwijfeld kunnen wor-
den. De nieuwe locatie voldoet hieraan. Het is gelegen naast het Robbenoord-
bos en tegen het Wieringer Randkanaal. Een win-win situatie die de natuur-
waarden in dit gebied zeker zullen versterken.  

Gekozen  burgemeester 

Aanstaande dinsdag behandelt de Eerste Kamer de grondwetswijziging die de gekozen bur-
gemeester mogelijk maakt (doordat de kroonbenoeming van de burgemeester uit de grondwet 
wordt geschrapt). Als Meer Democratie hopen we van harte dat dit voorstel wordt aangenomen. 
En de benodigde tweederde meerheid lijkt voorhanden te zijn.  

Maar... met de Eerste Kamer weet je het nooit.  Als het op democratische systeemverandering 
aankomt, blijkt de niet direct gekozen Eerste Kamer keer op keer een conservatief bolwerk van 
tegenstand en kan er op het laatste moment nog een duveltje uit een doosje komen. In maart 
2005, tijdens de 'Nacht van Van Thijn', werd een soortgelijke grondwetswijziging ook al eens op 
het allerlaatste moment geblokkeerd. Daarom roepen wij u op om de druk op de Eerste Kamer op 
te voeren: 

Teken de petitie en laat de senatoren weten dat wij , de burgers, een gekozen burgemeester 
willen!  ( https://www.meerdemocratie.nl/voor-een-gekozen-burgemeester-teken-de-petitie) 

 

Een benoemde burgemeester is een totaal achterhaald overblijfsel uit voorbije tijden. De burge-
meestersbenoemingen spelen zich volledig af in de a chterkamertjes. Rond de selectie van 
de nieuwe burgemeester geldt strikte geheimhouding. Wie lekt, wordt anno 2018 nog steeds 
strafrechtelijk vervolgd. De hoofdreden daarvoor lijkt de bescherming van de carrière van 
toppolitici te zijn. Als bekend wordt dat zij solliciteerden maar niet geselecteerd werden, dan kan 
dat nadelig zijn voor hun huidige of toekomstige posities. Het is belachelijk dat dat nu zwaarder 
weegt dan het publieke belang van de democratie en de transparantie. 

Deze grondwetswijziging regelt nog niet of de burge meester straks door de raad of door de 
bevolking wordt gekozen. Dat wordt later apart bepaald. De indieners hebben dit nu wijselijk in 
het midden gelaten, omdat het zeer moeilijk is om de benodigde tweederde meerderheid te vin-
den voor welke goede oplossing dan ook. Maar als deze grondwetswijziging wordt aangenomen, 
dan wordt de huidige benoemingswijze uit de grondwet gehaald en kan de burgemeestersverkie-
zing voortaan via een gewone meerderheid worden geregeld. Dat is duidelijk in het voordeel 
van de democraten onder ons. 
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 Openbare  fractievergadering 31-10-2018  
 
Voor de behandeling van de twee agenda’s van de raadsvergaderingen van 1 en 6 november had 
de vergadering niet veel tijd nodig. Daardoor was er ruimte voor een open discussie waarin 
diverse onderwerpen besproken werden. 

Begroting  
Doordat de raad niet meer de kadernota heeft 
opgesteld, is deze begroting er een van de co-
alitie.   Is het beeld niet te rooskleuring voorge-
steld? In het sociaal domein is nog veel onze-
ker. Hoe gaan de zorgkosten zich ontwikkelen? 
Vooral de jeugdzorg mag kritisch benaderd 
worden. De verwachting is dat daar de kosten 
verder zullen oplopen. Een tendens die lande-
lijk bij veel gemeenten zichtbaar is. Ligt hier 
geen taak voor de VNG om met de minister in 
gesprek te gaan? Deze begroting straalt weinig 
ambitie uit. Duurzaamheid komt er bekaaid af, 
weinig concrete voorstellen hoe dit thema aan 
te pakken.  
 
Duoraadsleden  
In de vergadering van 6 november worden du-
oraadsleden van LADA, CU en GL beëdigd. 
Peter Couwenhoven is onze kandidaat.  
 
Bestemmingsplan Trambaan  
Dit betreft verbouwing/uitbreiding van het Win-
kelhart Niedorp. De uitbreiding van het winkel-
centrum is een goede zaak, maar over het tota-
le plan zijn vragen te stellen.  Drie aandachts-
punten werden besproken. Het is niet duidelijk 
hoe de herinrichting van het Hoefje tot 30 km-
zone aangepakt gaat  worden. Ook over de 
aanleg van het voetpad Burg. Ankerplein – Ko-
perwiek, waar al lang door de bewoners om 
gevraagd wordt, is onduidelijkheid wat in te-
genspraak is met de beantwoording van door 
ons gestelde vragen waarin het college aangaf 
dat dit meegenomen zou worden in de ver-
bouw van het winkelcentrum. Vraagtekens kun-
nen gezet worden bij de bouwplannen op de 
plaats van de bibliotheek. Is dat niet te groot-
schalig? Concrete plannen ontbreken bij het 
raadsvoorstel. Wat  gebeurt er met de geldau-
tomaat in de bibliotheek? Het is de enige in 
Nieuwe Niedorp en Winkel en zal behouden 
moeten blijven. 
           
Wat  verder ter tafel kwam 
 
Waarom kan er niet met contant geld aan de 
balie betaald worden? Klant(on)vriendelijk-
heid Hollands Kroon. Is het digitaliseren niet te 
ver doorgeslagen? Schagen wordt als voor-
beeld gesteld, waarbij een gastvrouw je ont-
vangt en wegwijs maakt aan de balie.   

Thuishuis  en wonen, huisvesting voor senio-
ren en jongeren moeten extra aandacht krijgen.  
                                                                                                                                                
Fractievoorzitter Henk van Gameren doet ver-
slag van het eerste inloopspreekuu r.                                          
Dit is redelijk positief ontvangen, waarbij aan-
gegeven werd dat men het een verbetering 
vindt omdat niet meer alle fracties bezocht hoe-
ven te worden. Afwachten hoe het zich ontwik-
keld.   
 
RTVNoordkop  was aanwezig en kwam met 
een verzoek tot subsidie, genoemd werd 50 of 
125 duizend euro. Het maakte een zwakke in-
druk. Zij moeten voldoen aan de raadsopdracht 
om per december a.s. een onderbouwd plan 
neer te leggen. Kunnen we voor dat geld niet 
beter met SchagenFM in zee gaan?                                                                                            
 
Aanbiedplekken vuilcontainers aan de Tram-
baan in Winkel kwam ook aan de orde. De be-
antwoording van onze vragen is flutwerk. De 
raad heeft het opgepakt en doorverwezen naar 
kernbeheer. Wachten de voortgang af voordat 
we reageren op de beantwoording van het col-
lege. 
 
Er is gevraagd de openbare fractievergade-
ringen over verschillende avonden te spreiden. 
Een goed voorstel dat wordt overgenomen is. 
De volgende ofv is dinsdag 27/11. Er zal per 
maand worden bepaald wat de vergaderavond 
is. 
 
Informatie Belbus  naar aanleiding van het 
voorstel van Frans Lansink om de gemeente 
alle 75+ senioren een abonnement aan te bie-
den. Dit voorstel is besproken met Niek Snip, 
secretaris Belbus. Het is al eerder aan de orde 
gesteld in diverse gremia. Het is sympathiek en 
hij is bereid om het met belanghebbenden te 
bespreken, alleen is er een probleem: waar 
haal ik de chauffeurs vandaan? Nu is er al een 
tekort.  
 
Energietransitie .                                                 
Veel is onduidelijk, afwachten wat verdere 
(landelijke) ontwikkelingen zijn. Nog geen 
standpunten innemen. Wel dat nieuwbouw niet 
meer op het gasnet wordt aangesloten. 
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Voorstel om het reglement van orde vast te stellen werd door de voorzitter van de agenda ge-
haald van  raadsvergadering van 1 november omdat de regels voor het benoemen van duo-
raadsleden juridisch niet klopten. Daardoor kon de aanstelling  in de raad van 6 november niet 
plaats vinden. Dit zal nu plaats vinden in de vergadering van 12 december. Het voorstel tot wijzi-
ging van plan Trambaan werd door het college teruggenomen. De raad van 6 november stond 
helemaal in het teken van de behandeling van de begroting 2019. 

UIT  DE  FRACTIE 

Bestuursrapportage 
Brede kritiek uit de raad over het vele door-
schuiven van projecten naar volgend jaar. Dan 
is het makkelijk om een overschot te creëren 
maar wat is dat waard? Uitstel betekent dat in 
de aantrekkende economie de kosten stijgen. 
Is het dan wel verstandig? Na toelichting van 
de wethouder  ging de hele raad akkoord.  
 
Plan Trambaan  
Raadsbreed veel vragen. Duidelijk is dat de 
raad de uitbreiding van het winkelcentrum een 
goede zaak vindt. Veel in het voorstel is echter 
onduidelijk en roept bij alle fracties vragen op. 
Vooral de plannen voor het bouwen van vijftien 
appartementen op de plaats van de bibliotheek 
riep weerstand op. Een aantasting van het park 
die niet op begrip van de inwoners kan reke-
nen. De plannen met het Hoefje zijn niet duide-
lijk. Toenemende verkeersdruk zal de overlast 
voor aanwonenden doen toenemen. Ook over 
het voetpad vanaf het Burg. Ankerplein naar de 
Koperwiek is onduidelijkheid. Het wordt be-
noemd maar of het daadwerkelijk aangelegd 
werd geen duidelijk antwoord verkregen.  Ook 
kreeg het college kritiek over het gebrekkig in-
formeren van de raad over het hele dossier.  
Voorts werd de vraag gesteld wat de plannen 
met de locatie bibliotheek met de verbouw van 
het winkelcentrum te maken hebben.  
Het college restte niet anders dan het verzoek 
om het voorstel terug te nemen te honoreren 
en met een nieuw en beter onderbouwd voor-
stel te komen en dat in een beeldvormende 
vergadering  ter discussie te stellen. Naast het 
inrichten van het Hoefje als 30 km-zone en het 
aanleggen van het voetpad wil de fractie ook 
duidelijkheid krijgen waar de geldautomaat, die 
nu in de bibliotheek is ondergebracht, wordt 
geplaatst.  
 
Begroting 
De begrotingsvergadering op 6 november werd 
een lange zit. Na de algemene beschouwingen 
volgde een uitgebreid debat, resulterend in een 
stortvloed aan amendementen en moties waar-
van de meesten weer werden ingetrokken als 

resultaat van 
beantwoording 
of een toezeg-
ging  van het 
college. 
 
Op een na wer-
den alle amen-
dementen en 
moties die in 
stemming wer-
den gebracht 
verworpen. 
 
Opvallend was 
dat de oppositie geen eenheid vormt. Nimmer 
werden er namens de hele oppositie amende-
menten en moties ingebracht. 
 
Belangrijk thema in de discussie was de vol-
gens de oppositie magere ambitie over duur-
zaamheid en energietransitie. Hollands Kroon 
vermeldt in de omgevingsvisie de duurzaamste 
gemeente van het land te willen worden. De 
coalitie is tevreden met de voorstellen en toe-
zegging dat er aan plannen gewerkt wordt die 
in 2019 zichtbaar moeten worden.  
 
Met CU en GL werd in een motie gevraagd 
haast te maken met het het energieneutraal 
maken van gemeentelijke gebouwen, inclusief 
scholen, en zo snel als  mogelijk over te gaan 
op volledige elektrische voertuigen. Een door 
D66 opgestelde motie met steun van LADA, 
GL, CU, PvdA en OHK vraagt om in het eerste 
kwartaal van 2019 een voorstel voor te leggen 
voor energietransitie inclusief dekkingsplan en 
dit te voorzien van een fonds om de transitie 
voor iedereen betaalbaar te houden. Op de be-
groting is een bedrag van vijftig mille gereser-
veerd  voor het ontwikkelen van een plan van 
aanpak om de transitie vorm te geven. Duide-
lijk is dat er veel geld nodig zal zijn om de tran-
sities vorm te geven. Daarom werd met D66, 
GL en OHK  een motie ingediend om een ton 
extra te reserveren in een transitiefonds om  
verzekerd te zijn van voldoende middelen.           
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In een door ons mede ondertekende motie met 
D66, GL, CU en OHK werd geconstateerd dat 
de energietransitie veel nieuwe werkgelegen-
heid zal genereren en dat werkgelegenheids-
trajecten en ‘Social return on Investment’ kan-
sen biedt voor mensen met een grotere afstand 
tot de arbeidsmarkt. Het college wordt opge-
roepen bij aanbestedingen voor activiteiten in 
de energietransitie deze kansen te benutten en 
het ook bij partners als HVC en de woning-
bouwcorporaties te vragen. Hollands Kroon 
zegt maatschappelijk verantwoord te willen on-
dernemen. Om daaraan invulling te geven 
werd met GL, Anders!, CU en D66  in een mo-
tie gevraagd een Fairtrade gemeente te wor-
den.   
Alle  moties werden verworpen. 
 
Een tweede punt dat de nodige aandacht kreeg 
is de klantonvriendelijkheid van de gemeente 
zoals blijkt uit de lage scores van twee enquê-
tes onder inwoners en ondernemers. Probleem 
is voor een deel de afstandelijkheid die de vol-
ledige digitalisering met zich meebrengt. Een 
voorbeeld hiervan is het niet meer kunnen be-
talen met contant geld. Met nadruk stelde wet-
houder Groot dat dit aan de balie mogelijk blijft. 

De hele raad sprak er zijn zorgen over uit en er 
werd gevraagd of er in een van de nog niet ver-
huurde ruimtes van de MFA een balie ingericht 
kan worden.  
Het gemis van informatie op papier wordt 
steeds genoemd. In een op 8 maart van dit jaar 
ingediende motie van D66 ondersteund door 
GL,PHK, SHK, SHK, OHK en PvdA  werd ge-
vraagd om te onderzoeken wat de kosten zijn 
om in een huis-aan-huis blad een gemeentepa-
gina op te nemen. Het college heeft dat niet 
opgepakt en blijft bij digitale informatie ver-
strekking met als argument dat er niet op alle 
adressen bezorgd wordt en dat er veel brieven-
bussen met een nee-nee sticker zijn waardoor 
veel inwoners niet bereikt worden. Hoewel de 
VVD deze motie niet ondersteunde kwam zij nu 
met een motie, waarin wel verwezen werd naar 
de motie van 8 maart, van gelijke strekking 
waarin het college verzocht wordt om in het 
eerste kwartaal van 2019 de gemeentelijke in-
formatie in een bestaand huis-aan-huisblad dat 
in Hollands Kroon verspreid wordt te realise-
ren. Ondanks afwijzing van het college werd hij 
wel aangenomen. 
                                                                       < 

Cluster Bedrijvigheid  
Hollands Kroon is een dynamische vestigings-
locatie. Terecht dat het ontwikkelen van de be-
drijven-terreinen rond de A7 kansrijk zijn en dat 
daar oog voor is. Maar hoe zit dat met de 
Kooyhaven? Bedrijven zouden in de rij staan 
en dus voor veel werkgelegenheid zorgen. Het 
is blijkbaar over de schutting gegooid en Port 
of Den Helder zoekt het maar uit. 
 

We lezen iets over ontwikkelingen binnen de 
gemeente van breedband internet. Wij vragen 
ons ernstig af of deze ontwikkelingen niet snel 
ingehaald gaan worden door 5G. Daar wordt 
nu al succesvol mee gewerkt in de haven van 
Rotterdam, waar providers uitermate tevreden 
zijn met de resultaten. De snelheid van data 
overtreft de verwachting, 100 maal sneller dan 
4G.Of wel, worden we niet ingehaald door de 
realiteit?                                                           > 

 
Algemene  beschouwing  LADA  

 
uitgesproken door Henk van Gameren in de raadsvergadering van 06-11-2018 

 
De begroting 2019 bevat een hoog coalitieakkoord gehalte. Op zich valt op het uiteindelijke resul-
taat van 864.250,-- euro niets aan te merken. Het voldoet aan een gezonde financiële positie en 
aan een sluitende meerjaren begroting. 
Hoewel de begroting goed leesbaar is, wijst de auditcommissie er op dat er minder concreet 
wordt aangegeven wat er financieel gedaan gaat worden op deelgebieden. Met als conclusie: 
hierdoor is de gemeenteraad minder in de gelegenheid haar budgetrecht en controlerende taak 
uit te voeren. Iets wat toch een primaire taak van de gemeenteraad is. Ik kan dan ook niet anders 
concluderen dat het onderliggende stuk, de begroting 2019, er goed uit ziet, maar “onduidelijk” 
leesbaar is gezien de eerder benoemde constateringen. 
 
Voor dat ik de clusters afzonderlijk ga bespreken, het volgende:                                                             
Ik citeer: “We willen  realistisch en ambitieus op de ingeslagen weg door.” Mijn opmerkingen en 
het leggen van accenten betreffen dan ook onderdelen van de clusters waar naar onze mening 
tekort aandacht vanuit het college is of waar meer een intentie blijkt dan dat er daadwerkelijk am-
bitie uit spreekt. 
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Cluster Vitaliteit  
De ingeslagen weg met Incluzio is een gege-
ven. Een weg waar LADA nog steeds kansen 
ziet om zorg betaalbaar en toch op een goed 
peil te houden. Vooral wanneer er vroegtijdig 
gesignaleerd en daarna snel geacteerd wordt 
door  sociale wijkteams. 
 
Het afgelopen jaar werd vooral gekenmerkt 
door extra zorgconsumptie specifiek voor de 
jeugdzorg. Wij verwachten dan ook dat het ko-
mend jaar binnen jeugdzorg vroeg gehandeld 
wordt en er een samenhangend pakket van on-
dersteuning plaats vindt, zodat duurdere speci-
alistische zorg in eerste instantie niet nodig is, 
zoals gedwongen opnamen/uithuisplaatsingen.  
 
Zoals een ervaringsdeskundige gisteren bij Je-
roen Pauw zei: “Ik heb 130 hulpverleners in 
mijn traject gehad, maar heb aandacht en com-
passie soms gemist van mensen om mij heen.” 
Dit stukje compassie en aandacht komt ook 
aan de orde binnen dit cluster, waar 6% van 
onze inwoners zich ernstig belemmert voelt in 
deelnemen aan de maatschappij. Dit zijn zowel 
jongeren als ouderen. 
 
LADA, gaat er dan ook niet van uit dat de zorg-
kosten, na het opplussen van dit jaar, de ko-
mende jaren zal afnemen, zoals in de meerja-
renbegroting is verwerkt. Wij nemen dan ook 
afstand van de meerjarenbegroting zoals ge-
presenteerd. 
 
Cluster Leefbaarheid  
Wat kunnen we verwachten van een college 
dat de biodiversiteit wil verbeteren, terwijl bin-
nen de coalitie sommigen zich hard maken 
voor extra maairondjes of tijdens de verkiezin-
gen met spandoeken slogans hadden “Minder 
onkruid” ofwel een beperking van de biodiversi-
teit volstaan, terwijl blijkt dat we op dit moment 
nog maar 15% van onze oorspronkelijke biodi-
versiteit over hebben. 
 
Biodiversiteit, klimaatsverandering, aardbevin-
gen onder Groningen, iedereen zal ondertus-
sen wel beamen dat dingen anders moeten. 
Maar de duurzaamheidstransitie in Hollands 
Kroon komt wel heel langzaam op gang.
Andere gemeenten zijn al lang bezig om deze 
transitie vorm te geven of binnen de gemeente 
partijen zoals ketenpartners, bedrijven en poli-
tiek bij elkaar te brengen en ideeën uit te wis-
selen, zoals Schagen dit onlangs 10 oktober  
succesvol deed (Duurzaamheidspodium Scha-
gen). Ik krijg toch het gevoel dat de ambitie 
ontbreekt, hier en daar een zonnepaneel op 

een openbaar gebouw……. duurzaam gas in-
kopen???? Van het gas af zou de ambitie moe-
ten zijn, accommodaties maximaal isoleren en 
de schil aanpakken. 
 
Het is dus maar afwachten wat de plannen zul-
len zijn van het college, op het gebied van 
CO2- neutraal. Nog ambitieuzer, op het gebied 
van energie neuraal. 
 
Cluster Dienstverlening  
Dat er iets schort aan de dienstverlening aan 
de burgers  is wel duidelijk. Het vertrouwen van 
onze inwoners is op een bedenkelijk niveau 
van 13% gekomen. De oplossing het verklei-
nen van de fysieke afstand tussen de inwoner 
en de publieksbalie onderschrijven wij, maar 
mogelijk is er meer aan de hand wat beter of 
anders moet. 
Bij LADA rijst dan ook de vraag of de ingesla-
gen weg wel de juiste is? En of door de voor-
gestelde maatregelen het vertrouwen wel tot 
een acceptabel niveau zal stijgen. Misschien 
moeten we ook eens durven kijken naar ande-
re gemeenten waar de dienstverlening beter 
gaat. 
 
Tenslotte  
Dan nog even terug, met waar ik mee begon. 
Dat de begroting een hoog coalitiegehalte 
heeft. Dat vinden wij jammer, omdat de laatste 
jaren vooral is ingezet om raadsbreed de Ka-
dernota vorm te geven. De Kadernota die van 
de gehele raad was, is dit jaar overgeslagen en 
de oppositiepartijen stonden buitenspel. Jam-
mer ook, omdat de inzet afgelopen jaren was 
om minder langdurige algemene beschouwin-
gen te geven, immers de begroting was min of 
meer met alle partijen vorm gegeven en priori-
teiten konden vooraf worden aangegeven. 
 
Een raadsprogramma lijkt met de werkwijze 
van deze coalitie verder weg dan ooit, maar 
sowieso ook samenwerking tussen oppositie 
en coalitie zoals dit in de vorige raadsperiode is 
ingezet. 
Doelbewust? Zo niet, iets om  eens over na te 
denken om naar de ingeslagen weg van de vo-
rig jaren terug te keren. 
 
Met Balans 2018 lijkt de procescontrole beter 
te gaan. Daarvoor een compliment, maar we 
zijn er nog niet. 
                                                                        <
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Het hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwar- 
tier (HHNK) gaat in het 
noorden van de Wierin- 
germeer een stuk land 
Omzetten in een paai– en 
leefgebied voor vissen  
die tussen zoet en zout 
water trekken. Tevens 
dient de Viskringloop de 
Waterkwaliteit in de 
omgeving. 
 
Henk Cornelissen 

De passage ligt tussen het Oeverse bos en de Wieringerrandweg 

AFGESCHOTEN Het plan werd al drie jaar 
geleden gelanceerd, maar in eerste instantie had 
het hoogheemraadschap een andere plek op 
het oog, aan de noordkant van de Den Oever-
sche Vaart. Achter de hoeve Ipelsheim aan de 
Hippolytushoeverweg, iets zuidwestelijker dan 
het beoogde terrein, zagen de initiatiefnemers 
een ideaal terrein liggen. Maar de gemeente 
Hollands Kroon gaf daarvoor, na een pittige 
discussie in de gemeenteraad, geen 
permissie. ,,Het werd afgeschoten, omdat het 
midden in agrarisch gebied ligt en in het coali-
tieakkoord was afgesproken dat er geen 
agrarische grond meer zou warden opgegeven 
voor nieuwe natuur," aldus Rennings. 

BERMSLOOT De gemeente Hollands Kroon zou op 
haar beurt alternatieven voorstellen. De Wieringer 
Marinus Hovius, toenmalig raadslid van LADA, stelde 
het stuk grond tussen het Oeverse Bos en de 
Wieringerrandweg voor. Dit land was destijds nog in 
gebruik als baggerdepot van het hoogheemraadschap. 
Dat heeft wel extra werkzaamheden tot gevolg, vertelt 
Rennings. „Doordat deze locatie niet aan een hoofd-
vaart ligt, moet er een verbinding naar de Den Oever-   
sche Vaart worden gemaakt. In overleg met Staats-
bosbeheer wordt de bermsloot van de Hippolytus-
hoeverweg daarom verbreed meteen natuurvriendelijke 
oever." 

dit artikel is een samenvatting, Wieringermeerbode 16-10-2018 

Anna Paulowna  * De gemeente Hollands 
Kroon is niet klaar om 'Fairtrade gemeente' 
te worden. Dat zegt wethouder Theo Groot 
als reactie op een motie van GroenLinks, 
Anders, Lada, ChristenUnie en D66. 
De partijen vinden dat met het behalen van 
de titel Fairtrade Gemeente blijk wordt 
gegeven van het maatschappelijk verant- 
woord ondernemen dat de gemeente 
Hollands Kroon voor staat. Bovendien 
draagt het behalen van de titel bij aan de 
kernwaarde 'respect' van Hol lands Kroon, 
stellen de partijen. Zesentachtig andere 
Nederlandse gemeenten hebben het fairtra- 
de-predicaat al binnen, dus waarom Hol- 

lands Kroon niet, zo vinden de fracties. 
'Eerlijke handel stimuleren en toepassen in 
het beleid van Hollands Kroon' lijkt hen een 
goede zaak. Het college werd dan ook ver 
zocht om 'arbeidsomstandigheden en 
milieubelasting wereldwijd waar mogelijk  
mee te nemen bij het formuleren van in-
koopcriteria'. Daarnaast werd het college 
gevraagd om een plan van aanpak te 
maken om te voldoen aan de criteria die 
worden gesteld om de titel Fairtrade 
Gemeente te mogen voeren. Volgens Groot 
gaat dat de gemeente veel tijd en geld 
kosten. 

Schager Courant 

Hollands  Kroon  niet  klaar  voor ‘Fairtrate’-tite l 

Wie meer wil weten 
over dit project is wel-
kom  op de inloopbij-
eenkomst op  woens-
dag 14 november van 
19.00 tot 20.30 uur  in  
De Cultuurschuur in 
Wieringerwerf.  
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        Nieuwe  politieke  beweging  doet  mee   
aan  verkiezingen:  Code  Oranje  

 
 
NOORD-HOLLAND -  Bij de aankomende Pro-
vinciale Statenverkiezingen doet een nieuwe po-
litieke beweging mee: Code Oranje. De bewe-
ging bestaat uit een grote groep politici en actie-
ve burgers en is een initiatief van Bert Blase, 
waarnemend burgemeester in Heerhugowaard. 
Code Oranje  vindt dat de politiek 'te veel in zich-
zelf gekeerd is' en wil voortaan 'de burgers cen-
traal stellen'.  "Het is tijd voor een nieuw geluid", 
zegt Blase stellig tegen NH Nieuws. 
"Partijpolitiek staat vaak goede beslissingen in 
de weg. Het wordt tijd dat de politici de straat op gaan  om de samenleving bij de besluitvorming 
te betrekken. Daar zit de kennis en kunde die wij als bestuurders nodig hebben." 

Verbinding 
 
In de afgelopen maanden kwam de beweging 
in het diepste geheim bij elkaar. Blase heeft 
tientallen mensen vanuit alle politieke kleuren 
bereid gevonden om met hem mee te denken 
en zich bij de beweging aan te sluiten. Code 
Oranje wordt dan ook gevormd door mensen 
uit verschillende lagen van de bevolking, met 
allemaal hun eigen opvattingen, benadrukt Bla-
se. 
 
"Er is bij ons geen overkoepelend orgaan zoals 
een partijbestuur of -congres dat voor ons de 
standpunten bepaalt", vervolgt Blase. "We de-
len met elkaar de overtuiging dat we onze ver-
schillen kunnen overbruggen én dat we bij ie-
der vraagstuk de samenleving betrekken." 
 
Het kan anders  
 
De initiatiefnemer benadrukt dat Code Oranje 
geen politieke partij is, maar een beweging. 
"Het verschil? Partijstrategie is niet leidend. We 
werken vanuit de inhoud en zoeken verbinding. 
We willen laten zien dat het anders kan dan we 
tot nu toe in de politiek gewend zijn", zegt Bla-
se. 
  
Code Oranje doet bij de aankomende verkie-
zingen in ieder geval mee in de provincies 
Noord-Holland en Zuid-Holland en mogelijk ook 
Gelderland en Overijssel. De beweging presen-
teert haar Noord-Hollandse kandidaten tijdens 
een presentatie op 5 november. Code Oranje 
wil op termijn ook meedoen aan de Tweede 
Kamerverkiezingen.  

 

 

Zo ontstond de nieuwe beweging Code 
Oranje: "We willen de democratie terugver-

overen" 

NOORD-HOLLAND - Code Oranje: ooit begonnen 
als een groep die de samenleving meer invloed wil-
de geven op de politiek, maar inmiddels zelf uitge-
groeid tot een politieke beweging. Lokaal heeft Co-
de Oranje al voet aan de grond, en nu willen ze ook 
de provincie en de Tweede Kamer betreden. In 
Heerhugowaard maakt de Noord-Hollandse afdeling 
kennis met elkaar, onder aanvoering van Bert Bla-
se. Hij is op dit moment waarnemend burgemeester 
van Heerhugowaard, maar vooral ook de initiatief-
nemer van Code Oranje. 

"Wat mij steeds meer begon te storen en op te val-
len is dat er op landelijk en provinciaal niveau nau-
welijks doordringt dat er wat moet veranderen", ver-
telt hij. "Je kan niet om de samenleving heen, die 
moet je erbij betrekken. Dat begon in mijn hoofd te 
groeien, maar ook bij veel anderen." 

Raadsleden, wethouders, burgemeesters, maar ook 
mensen buiten de politiek zijn de afgelopen maan-
den bezig geweest met het verder optuigen van de 
beweging. Zo gaat Code Oranje meedoen aan de 
volgende Tweede Kamerverkiezingen. Maar ook 
aan de Provinciale Statenverkiezingen in maart 
2019. Noord-Holland en Zuid-Holland zijn al zeker 
en mogelijk volgen ook nog Gelderland en Overijs-
sel nog.  

'Ga eerst praten, en niet zaken opleggen 
en dan pas praten'  

www.nhnieuws.nl 
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Hoe  democratisch  is  Hollands  Kroon?  Telt  de  burger  nog  wel  mee? 

 

( ingezonden ) 

 
Na de raadsverkiezingen van 21 maart 2018 werd in Hollands Kroon een coalitieakkoord opge-
steld waarin onder andere het volgende werd aangekondigd: “Het Burgerinitiatief is een belangrijk 
onderdeel van inwonersparticipatie. Daarom leggen wij dit jaar een verordening voor aan de raad 
om het Burgerinitiatief mogelijk te maken.” 
 
We zijn nu ruim een half jaar verder en moeten vaststellen dat die verordening er nog steeds niet 
is. En er is niet veel tijd meer om die toezegging nog dit jaar te kunnen realiseren. Naast het ont-
breken van deze verordening zijn er andere signalen die er op duiden dat burgerparticipatie in 
Hollands Kroon eerder wordt ontmoedigd dan gestimuleerd en dat uitholling van de democrati-
sche burgercontrole plaatsvindt. 
 

Inspreken tijdens raadsvergadering . 

Voortaan is er een inspreekuur voor inwoners en belanghebbenden op de dinsdagen voor de 
raadsvergaderingen, voor het eerst op 30 oktober. De burger kan dan in gesprek met de gemeen-
teraad.  
 
Deze nieuwe regeling vervangt het inspreken tijdens de reguliere raadsvergaderingen, zoals tot 
dan gebruikelijk. De maximale inspreektijd blijft gelijk (max. 5 minuten); als er meer dan 6 inspre-
kers zijn wordt de inspreektijd door de voorzitter bekort. Gezien de beperkt beschikbare tijd is het 
zeer de vraag of er daadwerkelijk een discussie tussen de insprekers en de raadsleden zal ont-
staan. En hoe reëel is het om te veronderstellen dat alle raadsleden aanwezig zullen zijn tijdens 
dit inspreekuur?  
 
In de oude situatie werd van het inspreken verslag gemaakt en op video vastgelegd, waarmee het 
een formele status kreeg. In de voorgestelde nieuwe inspreekverordening wordt expliciet aange-
geven dat er géén verslaglegging zal plaatsvinden. Het inspreekrecht wordt hiermee gedegra-
deerd naar een vrijblijvende status . Verandering is in dit geval geen verbetering. 
 

Het collegeprogramma 2019 - 2022 “Het kán in Hollan ds Kroon.”  

De aanhef van dit programma begint met de zinsnede “Het college ziet concrete kansen om onze 
samenleving nieuwe impulsen te geven…….”.  
Logischerwijs zou dit collegeprogramma een uitwerking moeten zijn van het coalitieakkoord. Op 
het vlak van burgerparticipatie blijkt dit ijdele hoop te zijn; nieuwe impulsen ontbreken. Weliswaar 
wordt “Burgerinitiatief” in de rubricering van de verschillende onderwerpen genoemd, maar komt 
het echter niet meer terug bij de uitwerking in zogenaamde programmaclusters. Aangezien de 
programmaclusters weer de basis vormen voor doorvertaling naar de Begroting, lijkt het erop dat 
in de Begroting geen geld wordt uitgetrokken voor burgerinitiatief.  
 
Overigens is het collegeprogramma voor de gemiddelde burger moeilijk te volgen; het document 
staat bol van de managementtaal. Voor degenen die wél de moeite nemen om dit programma 
door te worstelen, blijft in ieder geval de conclusie over dat er voor burgerinitiatieven en –
participatie bij dit college niet alleen geen plaats is, maar ook geen waardering bestaat . 
 

Nieuwe gedragscode voor raadsleden Hollands Kroon.  

Correct gedrag in de gemeenteraad zou eigenlijk een vanzelfsprekendheid moeten zijn. Niettemin 
is het bij wet verplicht om een gedragscode op te stellen. In de raadsvergadering van 1 november 
a.s. mag de raad een nieuwe gedragscode voor zichzelf vaststellen.  

                                                                                                                                                          > 
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Daarvoor zijn de algemeen opgestelde integriteitregels voor raadsleden van de Vereniging Neder-
landse Gemeenten (VNG) aangevuld met lokale afspraken. Kennelijk is er – hetzij bij het college, 
hetzij bij de raad – aanleiding gevonden om de standaard gedragscode extra aan te scherpen. Dit 
geeft te denken. Is het zo slecht gesteld met het gedrag van de raadsleden? 

 
In het voorstel voor de gedragscode wordt expliciet vermeld dat “…raadsleden zich onthouden 
van ’beledigingen, laster en leugens’ ten opzichte van collega’s en ambtenaren.” Burgers worden 
van deze beperking buitengesloten. Die horen blijkbaar niet tot de eigen “soort”en mogen blijk-
baar wél worden voorgelogen en onheus bejegend. 
 

Conclusie.  

Uit deze voorbeelden blijkt dat college en coalitie maar weinig op hebben met de burgers. Na de 
verkiezingstijd verandert de aanvankelijk actieve en open lijkende houding ten opzichte van de 
burgers al snel in afwachtend en in zichzelf gekeerd gedrag. Een houding van “laat de burgers tot 
ons komen als zij denken iets te melden te hebben” in plaats van “laten we de burgers actief gaan 
opzoeken”. Kritiek die al veel langer klinkt ten aanzien van het gemeentebestuur. 
Deze reactieve houding ten opzichte van de burgers zou moeten veranderen in proactief. Helaas 
wijzen de recente ontwikkelingen niet in die richting. 
 

Onafhankelijke Betrokken Burgers 
Wim Hermans, Rob Ravensteijn, Wim Sepers, Tjeerd van Wering 

LEZERS  SCHRIJVEN 
Artikelen/brieven in deze rubriek zijn voor verantwoordelijkheid van de indiener. 

Alleen ondertekende artikelen worden opgenomen. 

Beste heer Couwenhoven/ van Gameren, 
 
Via deze manier willen wij de LADA  fractie bedanken voor de inbreng betreffende Plan trambaan 
in de raadsvergadering van afgelopen donderdag. 
 
Tevens een fijn weekend. 
 
Met vriendelijke groet 
namens VvE Viribus 
Hielko Mels 

Dinsdag 20 november besteedt 
het BNNVARA-programma 
Kanniewaarzijn aandacht aan 
de Kooijhaven. De haven die 
niet voor schepen  toegankelijk 
is. Henk van Gameren werkt er 
aan mee. 
NPO1, 22u25 

 
openbare fractievergadering 

 
dinsdag 27 november 2018 

aanvang 20.00 uur   
 

locatie: 
MFA De Ontmoeting 

1761 VM De Verwachting 1 
Anna Paulowna 


