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Verslag  fractievergadering 
 
 
Maandag 21 juni kwam de fractie bijeen in Cultuur-
huis de Kolk in Lutjewinkel. De eerste keer dit jaar 
dat fysiek vergaderen weer mogelijk was. Daarmee 
komt een einde aan de periode dat er alleen maar 
digitaal vergaderd mocht worden, hetgeen voor ons 
geen optie was. De agenda’s van de vier raadsver-
gaderingen waarmee dit politieke jaar afgesloten 
wordt, werden behandeld.  

Regionale Energie Strategie 
De Regionale Energie Strategie Noord-Holland 
Noord (RES NHN) 1.0 is door de regio opge-
steld. Na besluitvorming door de gemeentera-
den in Noord-Holland Noord wordt de RES 1.0 
NHN aangeboden aan het Nationaal Program-
ma. De volgende stap is het opstellen van een 
regionaal uitvoeringsprogramma.                                                                                                                                                            
In het hele land, ook in onze eigen regio, ont-
staat veel weerstand onder de bevolking door 
een gebrekkige participatie waardoor er weinig 
draagvlak is voor de RES. Plaatsen van grote 
windmolens en zonneweides op land zal tot 
veel verzet leiden. Wij blijven vasthouden aan 
‘zon op dak’, de enige optie die voor LADA be-
spreekbaar is. Met het windpark in de Wierin-
germeer heeft Hollands Kroon ruimschoots vol-
daan aan de gestelde taak. Wij wijzen het plan 
af om zonnepanelen te installeren op eilanden 
in het IJsselmeer. Dit wordt genoemd in sa-
menhang met de ontwikkeling van de Wierin-
ger hoek. In Medemblik is een petitie gestart 
om zich hier tegen uit te spreken. Ook de na-
tuurorganisatie en Landschap,Noord-Holland 
wijzen het af. Natuurontwikkeling in samen-
hang met aanleg van zonneweides is een on-
begaanbare weg.      
                                                                                                     
LADA zal niet instemmen met het voorstel zo-
als dat er nu ligt. 
 
Transitievisie warmte 
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat iede-
re gemeente voor het eind van 2021 een tran-
sitievisie warmte heeft. Hierin wordt beschre-
ven hoe Hollands Kroon de overstap naar 
groene energie zou kunnen maken. Het is een 
mooi stuk dat de basis is om tot een uitvoe-
ringsprogramma te komen. 
 
 LADA kan er mee instemmen. 
 

Wijziging bestemmingsplan Agriport A7, 
deelgebied B1 
De bestemming van dit gebied is agrarisch. Het 
college stelt een wijziging van het bestem-
mingsplan voor om het mogelijk te maken er 
een datacenter van Microsoft te kunnen reali-
seren. Dit voorstel was al eerder geagendeerd 
maar werd toen door een meerderheid van de 
oppositiepartijen in het presidium van de agen-
da gehaald omdat men het nog niet rijp vond 
voor besluitvorming gezien de  vele vragen en 
onduidelijkheden die er bij hen zijn over de ont-
wikkelingen rond de datacenters. De coalitie 
heeft met een beroep op de gemeentewet een 
extra raadsvergadering laten uitschrijven op 29 
juni met dit onderwerp als enig agendapunt. 
Ter voorbereiding op deze vergadering is een 
beeldvormende vergadering uitgeschreven op 
17 juni waarin de vele vragen uit raad uitge-
breid behandel zouden worden. Daarvoor wer-
den duidelijke afspraken gemaakt. Het heeft er 
niet toegeleid dat deze tot tevredenheid zijn 
behandeld. De uitgebreide antwoorden zijn pas 
in de middag van 17 juni ter beschikking geko-
men waardoor er onvoldoende tijd om de ver-
gadering goed voor te bereiden. Er was ge-
vraagd om iemand buiten de eigen organisatie 
aan te trekken om een onafhankelijk oordeel te 
kunnen vormen over de vragen rond de ruimte-
lijke ontwikkelingen. Daaraan is niet voldaan. 
Henk had gevraagd om ook iemand van de 
provincie uit te nodigen maar deze ambtenaar 
bleek op de vele vragen rond de rol van de  
provincie van geen antwoord te kunnen of mo-
gen te geven. Kortom een onbevredigend ver-
loop van deze beeldvorming. OHK, GL, CU,
LADA en Anders! hebben hun ongenoegen 
hierover aan de griffie kenbaar gemaakt.  
LADA blijft van mening dat het voorstel tot wij-
ziging van het bestemmingsplan deelgebied B1 
niet rijp is voor besluitvorming omdat het nog  

> 
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niet duidelijk is wat de provinciale datacenter-
strategie voor het beleid in Hollands Kroon 
gaat betekenen. Wat ook een rol speelt is het 
proces dat de LTO heeft aangespannen waarin 
de vraag gesteld wordt wie het bevoegd gezag 
in dit dossier is, Hollands Kroon of de provin-
cie. Zolang hierover geen uitspraak is, is het 
volgens LADA niet verstandig om het college-
voorstel te behandelen.                         

LADA zal dan ook voorstellen het voorstel van 
de agenda te halen. 

Kadernota 2022 

In twee sessies heeft de raad de kadernota 
vastgesteld. Hierin worden de belangrijkste 
thema’s doelen voor 2022 benoemd welke de 
uitgangspunten voor het college zijn om de be-
groting vast te stellen. Een teleurstellend stuk 
waarin Henk weinig van zijn ingebrachte pun-
ten terugziet. Bestuurlijke vernieuwing betekent 
slechts participatie waarbij inwoners beter be-
trokken moeten worden. Biodiversiteit mag en 
het installeren van zonnepanelen hadden 
scherper geformuleerd mogen worden. 

Recycleplan en recycletarief 

De Rijksoverheid heeft als doel het restafval 
per inwoner terug te brengen tot 100 kilo per 
jaar. In Hollands Kroon bedraagt dit nu 170 kg. 
Er moeten dus maatregelen genomen worden 
om dat te bereiken. Het recycleplan om dat te 
bereiken heeft de goedkeuring van LADA. De 
afvalheffing wordt niet per gewicht vastgesteld 
maar aan het aantal keren dat de grijze contai-
ner ter leging wordt aangeboden. Bij goede af-
scheiding van het afval zal deze minder aange-
boden worden waarmee de inwoners een be-
sparing op de kosten realiseren. 

LADA stemt in met het recycleplan zoals voor-
gesteld. 

Stortplaats Afvalzorg 
De fractie heeft informatie gekregen waaruit 
blijkt dat er op de stortplaats van Afvalzorg in 
de Wieringermeer restafval van TATA-steel 
wordt gestort dat verontreinigd is met zwak ra-
dioactief afval.  Het betreft het isotoop poloni-
um-120 dat ook giftig is.  

< 

De door ons gestelde vragen over de lozing 
van zout koelwater maken duidelijk dat het 
hoogheemraadschap bevoegd gezag is voor 
het afgeven van de vergunning. De gemeente 
voert over specifieke watervergunningen geen 
overleg met de landbouworganisaties. Wel 
heeft de gemeente structureel overleg met de 
landbouworganisaties over de algemene ont-
wikkelingen in de gemeente.   
Controle van de opgegeven gehaltes chloride 
(zout) in het koelwater met de afgegeven ver-
gunning leert dat het zoutgehalte lager is dan 
het gehalte zout in de Medemblikkervaart dat 
het water afvoert naar gemaal Leemans waar-
na het geloosd wordt op de Waddenzee.  De 
kwaliteit in deze vaart is niet best en mag brak 
genoemd worden. 
 
De vragen wat de grote hoeveelheid dieselolie 
betekent voor de veiligheid in en rond de data-
centers en wie daarvoor verantwoordelijk is, 

zijn niet naar tevredenheid beantwoord. Ter 
inleiding van de beantwoording stelde het col-
lege dat het artikel in het NHD onjuiste informa-
tie bevatte en  de indruk wekken kan dat ge-
meente, veiligheidsregio en  brandweer niet 
goed op de hoogte zijn van de situatie ter 
plaatse. Dat is namelijk niet het geval. Verder-
op in de beantwoording werd nogmaals ver-
meld dat de informatie niet klopt. Nadat wij de 
beantwoording door het college voorgelegd 
hebben aan de journalist die het artikel schreef, 
volgde er een tweede artikel in het NHD waar-
na het college toegaf verkeerde informatie in 
de beantwoording te hebben gebruikt. 
Reden voor ons om een motie van wantrouwen 
in te dienen. 
 
De volledige beantwoording van de vragen zijn 
te vinden op onze website:  http://lada2010.nl 
     
 

Beantwoording  schriftelijke  vragen 
 

Beantwoording door GS op vragen gesteld door de Partij voor de Dieren in Provinciale staten 
over lozing van koelwater door de datacenters van Microsoft en Google/Nimble en artikelen in het 
Noordhollands Dagblad over de dieselopslag bij deze datacenters waren voor de fractie aanlei-
ding daar vragen over te stellen aan het college. 
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UIT  DE  FRACTIE 

Juni was met vier raadsvergaderingen een drukke maand. Voor een deel veroorzaakt door het 
inlassen van extra vergadering voor het vaststellen van de wijziging bestemmingsplan Agriport A7 
deelgebied 1. Belangrijke onderwerpen stonden op de agenda’s zoals het vaststellen van de Re-
gionale Energie Strategie, de transitievisie warmte, de kadernota 2022 en het recycleplan afval-
stoffen. Er werd afscheid genomen van het digitaal vergaderen via microsoft teams zodat er weer 
fysiek bijeengekomen kon worden. Wel onder voorwaarden wat betekent dat de publieke tribune 
gesloten bleef. 
De laatste vergadering op 1 juli werd halverwege getroffen door een heftige storing waardoor de 
vergadering niet meer te volgen was. Zowel in de raadszaal als thuis ging het scherm op zwart.  

Jaarrekening 20202 
De accountantsverklaring van de jaarstukken 
2020 is afgegeven met een goedkeurend oor-
deel op zowel getrouwheid als rechtmatigheid. 
Door de jaarrekening heen zien we over- en 
onderbestedingen die leiden tot een positief 
saldo van € 5.131.000. Dit saldo is voorname-
lijk ontstaan door incidentele meevallers, zoals 
een  verhoogde uitkering uit het gemeente-
fonds en leges. Eenmalige meevallers waar-
door niet gesproken kan worden van een echt 
structureel voordeel. 
 
Regionale Energie Strategie 
Hoewel er bij verschillende fracties bedenkin-
gen waren over bepaalde punten was er toch 
een grote meerderheid die instemde met de 
RES-NHN. Met ons stemde alleen OHK tegen. 
Een motie van OHK en LADA waarin het plaat-
sen van windmolens in het IJsselmeer afgewe-
zen word en het college gevraagd word om dit 
standpunt bij de andere IJsselmeergemeenten 
in te brengen werd door het college overbodig 
genoemd. Hollands Kroon sluit het in zijn RES-
visie wel uit maar vanuit de Westfriese ge-
meenten wordt wel ingezet op plaatsing het 
IJsselmeer De motie werd met 16 tegen 11 
stemmen aangenomen. Voor stemden OHK, 
LADA, VVD, SHK en Anders! Tegen CDA, GL, 
PvdA, CU en D66. OHK diende ook een motie 
in waarin gevraagd werd om de mogelijkheid 
van kernenergie ook in de discussie te betrek-
ken bij het vaststellen van de definitieve versie 
van de RES. Omdat wij dit in een eerder stadi-
um  in de discussie over de RES ook hadden 
aangedragen stemde LADA voor de motie 
evenals de VVD.De andere partijen stemden 
tegen waarmee de motie verworpen werd met 
9 stemmen voor en 18 tegen. 
 
Transitievisie warmte 
De visie behoefde weinig discussie. De hele 
raad vindt het een goed stuk waarmee Hol-
lands Kroon aan de slag kan om beleid te ont-
wikkelen voor de overgang van gas naar ande-
re warmtebronnen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wijziging bestemmingsplan Agriport A7, 
deelgebied B1 
Doordat de raadsvergadering op 29 juni uitge-
schreven werd met een beroep op een artikel 
uit de gemeentewet, was het niet mogelijk een 
voorstel in te dienen om het van de agenda af 
te halen. 
Wat al verwacht werd, kwam uit. De coalitie 
had de zaken al intern geregeld waardoor hun 
inbreng in het debat weinig inhoudelijk was. 
SHK mocht wat kritisch tegenstribbelen maar 
verbond er geen consequenties.De fractie zou 
unaniem voor stemmen. De oppositiepartijen, 
uitgezonderd D66 en CU, hadden een goed 
betoog. Ieder met een verschillende insteek 
maar het sloot goed op elkaar aan. Kritiek was 
er vooral op de gebrekkige informatie vanuit 
het college.Twijfels of dat wel allemaal klopte 
kwamen duidelijk over tafel. OHK-fractievoor-
zitter Alexander Bügel verwoordde het scherp: 
“Ïk voel mij in het pak genaaid.” 
De verstoorde relatie met de Westfriese ge-
meenten werd door het college afgedaan met 
“niets aan de hand.” Dezelfde reactie kwam op 
vragen naar de relatie met de provincie. Wach-
ten op de provinciale datacenterstrategie werd 
door coalitie en college onnodig bevonden.   > 
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OHK, LADA, GL, CU, en Anders! vonden het 
voorstel niet rijp voor de besluitvorming omdat er 
nog teveel onbeantwoorde vragen zijn en er  niet 
gewacht wordt op het vaststellen van de provin-
ciale datacenterstrategie. Bij de stemming over 
het voorstel stemde de PvdA ook tegen. De coa-
litie kreeg steun van D66 en CU waarmee de wij-
ziging van het bestemmingsplan met 17 stem-
men voor en 11 tegen aangenomen werd en de 
weg voor het bouwen van derde datacentrum 
van Microsoft mogelijk gemaakt wordt.   
 
Moties  
Er werden twee moties vreemd aan de orde in-
gediend. Een door SHK waarin het college ver-
zocht wordt om de mogelijkheden voor een park 
in plangebied B3 te onderzoeken. De tweede 
motie was onze motie, van wantrouwen waarin 
het vertrouwen in de wethouders Meskers en 
Groot opgezegd wordt. 
De parkmotie van SHK werd door PvdA, OHK, 
LADA, GL, en Anders! afgewezen. Deze fracties 
wensten niet mee te gaan in de koehandel zoals 
in de pers werd bedreven onder het motto: geen 
park geen datacenters. De rest van de raad 
stemde er wel mee in (17-11). 
Onze motie werd mede ingediend in door GL en 
Anders!. OHK wilde dit niet maar steunde hem 
wel. Insteek van de motie was de aantoonbaar 
onjuiste informatie op onze raadsvragen en die 
van GL over de dieselopslag. Dit werd door wet-
houder Groot erkend en hij bood hiervoor excu-
ses aan. Meer steun was er niet waardoor de 
motie met 9 stemmen voor en 19 tegen verwor-
pen werd. 
Het indienen van de motie werd met een duide-
lijk hoorbare kreet “schande” vanuit de CDA-
fractie begeleid. Toen duidelijk werd dat ook 
OHK de motie steunde kreeg fractievoorzitter 
Bügel een opgestoken middelvinger te zien. In-
houdelijk nauwelijks reactie vanuit het CDA. 
Fractievoorzitter Sjaak Vriend kwam niet verder 
dan de krantenartikelen suggestief en populis-
tisch te vinden en dat hij zijn abonnement op de 
Schager Courant ging opzeggen. 
Liesbeth Vlietstra (D66) reageerde met: “Bijna 
ongepast”. Allemaal tekenend voor de sfeer en 
verhoudingen in deze raad waar respect voor 
elkaar steeds minder te zoeken is. 

Kwalijk was ook de rol van de griffie. De motie 
was vooraf aangekondigd en daardoor op de  
agenda gekomen ter informatie aan de hele 
raad. Tijdens de vergadering kreeg onze fractie-
voorzitter verschillende keren vanuit de griffie 
een whatsapp met het verzoek de motie af te 
zwakken tot motie van afkeuring. 
Er kwam verder geen steun. Ook niet van de Pv-
dA. Fractievoorzitter Sylvia Buczinsky: 
“wethouders en de gemeenteraad zijn op dit vlak 
een lekenbestuur”. Zij gaat er van uit dat er te 
goeder trouw is gehandeld.  
 
Kadernota 2022 
Raadsbreed werd er onvrede geuit over het uit-
blijven van concrete woningbouwplannen. De 
raad wil snel uitvoering van woningbouw. Onze 
fractievoorzitter benadrukte dat het vooral om 
goedkope huur– en koopwoningen moet gaan 
waardoor starters en sociale woningbouw voor-
rang krijgen. Een opvatting die door meerde frac-
ties werd gedeeld. Raadsbreed was er ook on-
vrede over het groenonderhoud en groenbeheer. 
Dat moet beter en de raad is bereid daar meer 
geld voor uit te trekken. Het beleid rond arbeids-
migranten werd door diverse fracties, waaronder 
LADA, kritisch benaderd. Het ontbreken van een 
goede registratie betekent dat er onvoldoende 
zicht is op het huisvesten van deze mensen. Zij 
hebben recht op goede huisvesting. Onze frac-
tievoorzitter vroeg speciaal aandacht voor mi-
granten die zich definitief in onze gemeente wil-
len vestigen. Voor hen moeten dan wel wonin-
gen beschikbaar zijn die voor hen betaalbaar 
zijn.  
 
Recycleplan en recycletarief 
Per jaar gooien inwoners van Hollands Kroon 
170 kilo restafval weg. Dit is 70 kilo meer dan de 
rijksoverheid wil. Een onderdeel van dit plan is 
het recycletarief. Dit houdt in dat als afvalbakken 
minder vaak worden aangeboden, inwoners min-
der betalen. Wethouder Groot benadrukte nog 
eens dat het een misverstand is dat er per kg 
afval betaald gaat worden. Het college komt later 
met de uiteindelijke uitwerking van dit plan. Met 
alleen de stem van OHK tegen werd het plan 
aangenomen.                                                     < 
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Motie van wantrouwen 
 
 

 
 
 
 

 
 
Ondergetekenden dienen de volgende motie in: 
 
De raad van de gemeente Hollands Kroon in vergadering bijeen op 29 juni 2021, 
 
 
Constaterende dat: 

•      naar aanleiding van een publicatie in het Noordhollands Dagblad van 18 mei 2021 over 
de dieselopslag bij de datacenters van Google en Microsoft vragen (PV2127, PV2130) 
zijn gesteld; 

•      het college bij de beantwoording schreef: “De berichtgeving bevatte onjuiste informatie en 
kan de indruk wekken dat de gemeente, de veiligheidsregio en de brandweer niet goed 
op de hoogte zijn van de situatie ter plaatse. Wij betreuren deze berichtgeving ten zeer-
ste.”; 

•      het bijgevoegde factsheet op 23 juni 2021 vervangen werd onder begeleiding van de vol-
gende tekst: “Bij de beantwoording van politieke vragen (PV 2127 en PV2130) hebben wij 
verwezen naar een factsheet van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord over diese-
lopslag. Vanmiddag hebben wij vernomen dat deze factsheet verouderde informatie be-
vatte over het aantal tanks voor dieselopslag. Daarom hebben we de factsheet vanmid-
dag verwijderd en wordt deze op dit moment vervangen door de juiste versie, met de 
meest actuele informatie. In de bijlage de aangepaste versie. Excuses voor het onge-
mak!”; 

•      in het Noordhollands Dagblad van 26 juni 2021 staat: “De Veiligheidsregio erkende 
maandag tegenover deze krant dat er verkeerde informatie naar de raad is gestuurd. Het 
college van b en w wil niets zeggen over de beweegredenen om de raad deze foute infor-
matie voor te schotelen.”; 

•      met de beantwoording van de genoemde vragen de raad juiste informatie is onthouden; 
 
Overwegende dat 

•      het college het Noordhollands Dagblad ten onrechte beticht van het verspreiden van on-
juiste informatie; 

•      de vragen PV 2127 en PV 2130 op onjuiste gegevens zijn beantwoord 
•      het college pas na vragen van het NHD het eerst verstrekte factsheet heeft aangepast; 
•      zonder onderzoek van het NHD en het daaruit voortvloeiende artikel, de raad de juiste 

informatie niet had verkregen;  
•      overwegende dat excuses voor het ongemak ongepast zijn bij het verstrekken van foutie-

ve informatie aan de raad;  
•      deze wijze van beantwoording door het college helaas vaker is gebeurd, bijvoorbeeld 

over het waterverbruik, de werkgelegenheid en de behoefte aan datacentercapaciteit. 
 

Spreekt uit 
Dat het moeilijk is geworden om door het college verstrekte informatie op juistheid te schatten en 
daarom het vertrouwen op te zeggen in de verantwoordelijke wethouders Meskers en Groot. 
 
 
Henk van Gameren                    Lilian Peters                      Dorien Sybenga– v.d. Outenaar 
LADA                                          GroenLinks                       Anders! 
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Algemene  beschouwing 
 

De laatste algemene beschouwing in deze raadsperiode.  
 Uitgesproken bij de behandeling van de kadernota 2022. 

Voorzitter, 
Ik wil de organisatie danken voor deze goed 
lezende en duidelijke kadernota. 
Voor wat de inhoud betreft hebben wij de vol-
gende opmerkingen: 
 
Financiële paragraaf  
In de financiële paragraaf wordt uitgegaan van 
een geschatte inflatie van 1,6 %. De inflatie is 
aan het oplopen en zit gemiddeld rond de 2%. 
Misschien toch iets om rekening mee te hou-
den bij de begroting van 2022. 
Andere onzekerheden worden duidelijk be-
noemd op  blz.9 en 10 , waarbij mogelijke naijl-
effecten van Covid-19 op het sociaal domein 
worden weergegeven. Ik zou graag een verdui-
delijking van de wethouder Sociaal domein wil-
len krijgen, wat de mogelijke extra kosten m.b.
t. handhaving betekent. 
 
Landschap 
Wij verwachten veel van de kaders die de ge-
meente gaat stellen rond bedrijventerreinen. 
De landschappelijke inpassing laat nu te wen-
sen over en is ver onder de maat. Laat u 
desnoods adviseren door landschapsarchitec-
ten, zodat niet alleen een duurzaamheidslag 
gemaakt wordt, maar bedrijventerrein beter in 
balans komen met het omliggende landschap. 
Een cosmetische aanpassing middels een paar 
coniferen, omdat boomblaadjes ongewenst zijn 
is een goedkope maar ook een schijnoplos-
sing. Cultuurtechnisch mag dat dan best een 
uitdaging zijn, maar geen onmogelijke. Immers 
de polder verdient het om een aantrekkelijk 
aangezicht te behouden. 
 
Arbeidsmigranten 
Voorzitter, voor wat betreft de inschrijving en 
registratie en regionale handhavingstrategie 
arbeidsmigranten, vinden wij dat dit een mini-
maal kader is. Wij vragen u en de regio om te 
werken naar een 100% registratie van arbeids-
migranten.  
Als het doel is om grote groepen arbeidsmi-
granten te faciliteren, dan verdienen ze ook 
een goede en veilige woonplek. En dat begint 
bij registratie en handhaving. Uitbuiting en mis-
standen zijn uit den boze. Het komt niet alleen 
de arbeidsmigrant ten goede, maar ook de 
goedwillende ondernemers die het nu al goed 
voor elkaar hebben. 

Woningbouw 
Dan maak ik een sprongetje naar woningbouw. 
Wij blijven ons verbazen dat deze gemeente 
zegt ambitie te hebben m.b.t. woningbouw, 
maar de sociale woningbouw slechts op 25% 
blijft steken. En dat terwijl er een Nationale 
Wooncrisis is en de minister vraagt om te bou-
wen, specifiek ook sociale woningbouw.  
Naar onze mening is 25% dus veel te laag, te-
meer dat het faciliteren van de eerder genoem-
de arbeidsmigranten een doel is. Een deel van 
hen zal hier niet tijdelijk verblijven, maar zich 
ook permanent willen vestigen. Goed voor de 
demografie, goed voor de ondernemers en 
goed voor sommige kernen om voorzieningen 
overeind te houden. 
Ook voor lokale jongeren zou het goed zijn om 
de mogelijkheid te hebben om hun wooncarriè-
re te starten middels huur om zo door te kun-
nen stromen naar koop als de financiële situa-
tie dat toe laat. Omgekeerd is ook waar, want 
bij verandering in de privé-situatie is het niet 
uitgesloten dat de koopwoning verlaten moet 
worden. 
 
Vergrijzing 
Op blz. 28 wordt ingegaan op de explosieve 
groei van de vergrijzing. Bij eerdere kaderno-
ta’s hebben wij hier al eerder aandacht voor 
gevraagd. Deze ongezonde demografische 
ontwikkeling gaat knellen. 
Zeggen dat iedereen zorg en ondersteuning 
krijgt is makkelijk, maar als de handjes niet 
meer beschikbaar zijn dan ligt het afschalen 
van indicaties op de loer. Het wordt met deze 
steeds schevere verhouding tussen jong en 
oud waarschijnlijk steeds lastiger om in het ka-
der van de WMO inwoners op leeftijd onder-
steuning te geven in welke vorm dan ook en 
tegelijkertijd om voorzieningen draaiende te 
houden.  Wij pleiten dan ook nogmaals om er 
voor te zorgen dat jongeren hun bestemming 
niet in andere gemeenten moeten gaan zoeken 
en arbeidsmigranten die zich hier permanent 
willen vestigen daar ook in slagen, zodat b.v.de 
huishoudelijke hulp en zorg overeind blijft, de 
plaatselijke brandweer blijft functioneren en de 
scholen bestaanszekerheid houden.    
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Geachte heer Van Gameren, 
 
Ik ben inwoner van Hollands Kroon en dit is de eerste keer dat ik via mijn computer naar een raads-
vergadering keek. Had nog nooit een raadsvergadering van Hollands Kroon gezien. Ik was onder de 
indruk van uw betoog en dat van andere raadsleden die duidelijk maakten dat we geen extra data-
center willen. Erg jammer dat de heer Annaert de petitie van 3000 mensen in twijfel trekt. Veel men-
sen stemmen anoniem omdat het tegenwoordig best lastig is om voor je mening uit te komen. Wat 
op internet komt is er lastig af te krijgen en mensen met een andere mening kunnen vervelend rea-
geren. 
 
Ik ben 1 van de 3000 inwoners die tegen het B1 datacenter is en anoniem mijn steun gegeven heb. 
Misschien zijn het er wel meer dan 3000 want een hoop mensen weten niet dat ze een petitie kun-
nen tekenen..  Fijn dat u de mooie wieringermeer waardeert en het geld niet wil laten regeren. Jam-
mer dat wethouders en andere raadsleden de mening van de inwoners van HK NIET belangrijk vin-
den. 
 
 Hopelijk wordt er snel nog een petitie tegen de datacenters geregeld en kunnen we laten zien dat 
inwoners van Hollands Kroon echt tegen meer datacenter zijn. Ik ben nog steeds bezorgd over de 
ontwikkelingen in de polder. 
 
Terpbos 
 
Op 6 juli is er in de cultuurschuur in Wieringerwerf een bijeenkomst over de herstructurering van Wie-
ringerwerf en de sportcampus. Ik ben sporter maar tegen de sportcampus in het terpbos want ik wil 
het mooie Terpbos niet laten kappen. Ik heb het promotiefilmpje gezien dat 6 juli vertoond zal worden 
en het is echt erg dat men niet de waarde inziet van groen, bomen, struiken, vogels, etc.  Alsof wel-
zijn van inwoners niet afhangt van een groene omgeving. De cultuurhistorische terp wordt afgegra-
ven en er verschijnt een hoog gebouw bij de entree van het dorp. Er wordt met geld gesmeten voor 
de sportcampus om de inwoners te paaien. Ik hoop dat de kap van het terpbos gestopt kan worden ! 
 
met vriendelijke groet, 
Elles Wagenaar 
 

 

 

 
  

LEZERS  SCHRIJVEN 
Artikelen/brieven in deze rubriek zijn voor verantwoordelijkheid van de indiener. 
Alleen ondertekende artikelen worden opgenomen. 

 fractievergadering 
 

maandag 13 september 
aanvang 20.00 uur   

 
locatie: 

De Meerbaak 
Prof. ter Veenweg 4  

1775BH Midddenmeer 
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Het 'dubbel democratisch tekort' waar in  
Den Haag amper over wordt gesproken 

 

Bas Knoop 28 mei   17:22 
 
Meer dualisme. Grotere transparantie. Een dun re-
geerakkoord. De Tweede Kamer weer als centrum 
van de politieke macht. Overtuigingen die de kabi-
netsformatie van 2021 domineren en de Haagse 
hang naar een andere bestuurscultuur onderstrepen. 
 
Toch kreeg je deze week het gevoel dat de reikwijd-
te van dit publieke debat over macht en tegenmacht 
niet beperkt zou moeten blijven tot de vierkante kilo-
meter van het Binnenhof. In de continue stroom for-
matie- en coronanieuws bleef onopgemerkt dat de 
Kamer zich dinsdag boog over het functioneren van 
de vertegenwoordigende democratie twee treden 
lager op de bestuurlijke ladder, in de gemeenten. 
 
Het debat met demissionair minister van Binnen-
landse Zaken Kajsa Ollongren bevestigde het ver-
ontrustende beeld van een gapend democratisch gat 
in de lokale democratie, waarin gemeenteraden 
steeds vaker buitenspel staan en de grip op de mil-
jardenuitgaven langzaam verliezen.                         
                                                                                             illustratie: Mirjam Vissers 

Vierde bestuurslaag 
Of het nou gaat om de jeugdzorg, dagbeste-
ding voor ouderen, het klimaat, passend onder-
wijs of de recycling van vuilnis, gemeenten kre-
gen de afgelopen jaren van het Rijk steeds 
meer taken toegewezen. Het idee hierachter 
was even simpel als nobel: gemeenten staan 
dichter bij de burgers en kunnen hun proble-
men dus sneller en effectiever oplossen. Meer 
maatwerk bieden, in ambtelijk jargon. 
 
Alleen mogen óf kunnen gemeenten veel van 
deze extra taken niet zelfstandig uitvoeren, 
vanwege een gebrek aan kennis, capaciteit én 
financiële middelen. Aan veel van deze decen-
tralisaties, bijvoorbeeld in de zorg, koppelde 
het Rijk namelijk een fikse bezuinigingsopgave. 
Noodgedwongen zochten gemeenten de sa-
menwerking. 
 
Zo groeide de afgelopen jaren tussen provin-
cies en gemeenten een nieuwe, vierde be-
stuurslaag: het regionale samenwerkingsver-
band. Soms gaat het hier 'slechts' over uitvoe-
ringszaken, denk aan belastinginning, veel va-
ker over besluiten die direct ingrijpen in het le-
ven van burgers, zoals de jeugdzorg, onderwijs 
en het klimaat. 
 

Spinnenweb 
Inmiddels is over Nederland een spinnenweb 
gespannen van bijna 1300 samenwerkingsver-
banden, gemiddeld 33 per gemeente. Deskun-
digen schatten dat gemiddeld 20% van de ge-
meentelijke uitgaven naar samenwerkingsver-
banden vloeit. 
 
Gemeenteraadsleden staan hierbij vaak op 
grote afstand. Het zijn de wethouders of burge-
meesters die in de besturen van de samenwer-
kingsverbanden de besluiten nemen, waarbij 
het inwonertal van een gemeente vaak mede-
bepalend is voor de stemverhouding. De afzon-
derlijke raden moeten achteraf nog instemmen. 
 
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat 
raadsleden worstelen met controleren van de 
besluiten in de regio. Zij hekelen de gebrekkige 
informatievoorziening en hebben het gevoel bij 
het kruisje te moeten tekenen. Raden worden 
vaak pas geïnformeerd op moment dat hun 
goedkeuring nodig is voor het vrijmaken van 
extra middelen. Door het uitdijende takenpak-
ket van gemeenten is de werklast van raadsle-
den bovendien fors toegenomen, waardoor het 
nog lastiger is zicht te houden op de besluitvor-
ming in de tientallen samenwerkingsverban-
den.                                                                 > 
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Dubbel democratisch tekort 
In een kritisch advies sprak de Raad van State 
onlangs over het ontstaan van 'een dubbel de-
mocratisch tekort'. De Tweede Kamer kan de 
minister niet meer aanspreken op taken die zijn 
overgedragen naar gemeenten. Maar in de ge-
meenteraad kan een raadslid ook de wethouder 
niet verantwoordelijk houden: het ongekozen re-
gionale samenwerkingsverband gaat erover. 

 
Afgelopen dinsdag debatteerde de Kamer over 
een wetsvoorstel van Ollongren dat dit democra-
tisch deficit moet wegwerken. Zo krijgen raadsle-
den meer ruimte om zienswijzen in te dienen, 
komt er een 'actieve informatieplicht' voor de be-
sturen van samenwerkingsverbanden en kunnen 
raden gezamenlijk een adviescommissie in het 
leven roepen. 
 
Maar zowel links als rechts uitte stevige kritiek. 

'Doen we hier niet vooral aan symptoombestrij-
ding', vroeg D66'er Joost Sneller zich af. Ook de 
Raad van State betwijfelt of 'het zinvol is aan be-
staande wetgeving te sleutelen'. 'Dit lost de ach-
terliggende, bredere problemen niet op.' 
 
Zowel de Kamer als de Raad pleit nu voor een 
'fundamentele' discussie over de inrichting van 
het openbaar bestuur. Zijn grotere gemeenten 
de oplossingen? Moeten er nieuwe bestuurlijke 
regio's komen, inclusief een volwaardige volks-
vertegenwoordiging? Of moet het Rijk sommige 
taken toch weer naar zich toehalen? 
 
Een debat dat ook een oplossing moet vinden 
voor de huidige 'decentralisatieparadox'. De poli-
tiek is na overdracht van de vele taken aan ge-
meenten niet dichterbij de burger gekomen, eer-
der verder weg. 

www.fd.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Motie van wantrouwen niet gesteund door Raad 

 

 

 

 

 

HOLLANDS KROON - De wethouders Groot en Meskers van de gemeente 
Hollands Kroon kregen een motie van wantrouwen om hun oren van LADA, 
GroenLinks en Anders!. De motie kreeg onvoldoende steun van de overige 
partijen in de Raad. 

De motie werd door LADA ingediend omdat de wethouders de Raad foutief had-
den ingelicht over de behoefte aan dataopslag, de hoeveelheid dieselopslag 
en watergebruik bij datacenters. Het Noordhollands Dagblad had dit onderzocht 
en er een artikel aan gewijd in de krant. 

De wethouders hebben de fout daarna erkend en de stukken aangepast. Volgens 
LADA was dit te laat. GroenLinks, OHK en Anders! waren dat met LADA eens.  

De overige partijen waren fel tegen de motie. Fractievoorzitter Sjaak Vriend van 
het CDA vond het artikel suggestief en populistisch. Hij steunde de wethouders en 
gaat zijn abonnement op de krant opzeggen. Sylvia Buczynski van de PvdA gaf 
aan dat de wethouders en de gemeenteraad op dit vlak een ‘Lekenbestuur’ zijn. 
Zij gaat er van uit dat er te goeder trouw is gehandeld.  

Omdat het al laat op de avond was ging het stemmen niet geheel vlekkeloos 
maarna drie keer tellen en hertellen bleken de wethouders met 19 stemmen in hun 
voordeel aan het langste eind te trekken.                                                            
                                                                                                    www.noordkopcentraal.nl                                                                                   


