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Samenwerking  LADA  en  ANDERS ! 
 
Zoals u wellicht heeft kunnen lezen hebben LADA en ANDERS ! aangekondigd om met een ge-
zamenlijke kandidatenlijst aan de komende gemeenteraadsverkiezingen deel te nemen. In de af-
gelopen periode hebben we meerdere gesprekken over de toekomstige samenwerking gehad 
met vertegenwoordigers van ANDERS ! Deze gesprekken waren constructief en zijn in een harte-
lijke sfeer verlopen.  
De gesprekken hebben daarom het bestuur doen besluiten om de deelname aan de gemeente-
raadsverkiezingen met een gezamenlijke kandidatenlijst met een positief advies aan de leden 
voor te leggen. Aanvankelijk was het de bedoeling om dit in een ledenvergadering te doen maar 
deze kon door de afgekondigde Coronamaatregelen niet doorgaan. Daarom zijn de leden per e-
mail geïnformeerd en om hun mening gevraagd.  
Ook vanuit de leden was er instemming voor deze stap. Op zaterdagmorgen 4 december zijn de 
LADA leden die aangegeven hadden om op de kandidatenlijst te willen staan in Middenmeer bij-
een gekomen voor een nadere kennismaking met Dorien Sijbenga het zittende raadslid en de 
lijsttrekker richting de komende verkiezingen namens ANDERS ! Deze kennismaking is door alle 
betrokkenen als zeer positief ervaren. De aanwezige leden hebben daarna de vorming van het 
LADA-deel van de gezamenlijke kandidatenlijst besproken. Als ANDERS ! de lijst met kandidaat 
raadsleden rond heeft zullen we beide lijsten in elkaar voegen. Gezien de goede ervaringen zal 
dit resulteren in een mooie uitgebalanceerde kandidatenlijst waarmee LADA en ANDERS ! met 
vertrouwen de gemeenteraadsverkiezingen in kunnen gaan. 
 
Namens het bestuur van LADA wens ik u fijne feestdagen en een goed begin van 2022 
 
 Jos Witte, voorzitter LADA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe Niedorp, 08-12-2021 
 
 

PERSBERICHT  
 

LADA en ANDERS ! gaan de krachten bundelen 
 
De samenwerking houdt in dat met één gezamenlijke lijst aan de gemeenteraadsverkiezingen 
wordt deelgenomen.  
De twee lokale partijen staan programmatisch dicht bij elkaar en zijn tot de conclusie gekomen 
dat zij door samen op te trekken beter en krachtiger kunnen functioneren. In de afgelopen periode 
bleek dat de standpunten van beide partijen op belangrijke onderwerpen verregaand overeen-
kwamen en dat ook de chemie tussen de fracties positief bijdroeg aan de toenadering. 
De huidige fractievoorzitters Henk van Gameren en Dorien Sijbenga – van den Outenaar voeren 
de lijst aan. 
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij 
  
Henk van Gameren                                                             Dorien Sijbenga – van den Outenaar   
06 28432411                                                                       06 24441659 

VAN  HET  BESTUUR 



LADAnieuwsbrief  117                                                  3                                                                                    december 2018 

UIT  DE  FRACTIE 

De laatste raadsvergadering van het jaar nam twee avonden in beslag. Donderdag 16 december 
vergde de verordening fysieke leefomgeving veel tijd waardoor de vergadering op dinsdag 21 de-
cember vervolgd werd. Bij het vaststellen van de agenda diende LADA het voorstel in om de be-
handeling van het bestemmingsplan Wieringerwerf-Lelypark van de agenda af te halen wegens 
het ontbreken van stuk waarin de resultaten van het bodemonderzoek beschreven worden. Hier 
kwam geen steun voor waarna Henk het op deelvormende vergadering liet plaatsen en het dins-
dag aan de orde kwam. Bij de hervatting van de vergadering probeerde de VVD het bestem-
mingsplan Wieringerwerf-Lelypark  de besluitvormende vergadering te plaatsen. LADA  kreeg 
steun van GL en OHK om het beeldvormend te behandelen. 

Maatwerkregeling recycle-tarief 
De raad heeft in de vergadering van 4 novem-
ber gevraagd om een regeling voor huishou-
dens met een medische indicatie een vergoe-
ding te geven. Zij hebben door het gebruik van 
incontinentie materiaal meer afval wat tot hoger 
kosten leidt onder de nieuwe regeling. De frac-
tie vind de regeling helder en kan er dan ook 
mee instemmen. VVD en OHK wilden dat er 
ook een regeling voor huishoudens met kinde-
ren kwam waar luiers eveneens tot meer afval 
leidt. Zij vonden geen gehoor bij de  overige 
fracties en stemden uiteindelijk toch voor het 
collegevoorstel dat daardoor met unanieme 
stemmen werd aangenomen.  
 
Verordening fysieke leefomgeving 
De gemeente moet door de nieuwe omge-
vingswet één omgevingsplan opstellen voor het 
hele grondgebied. Deze regels zijn bij elkaar 
gezet in deze verordening. Er werd een fors 
aantal amendementen ingediend waardoor de 
behandeling veel tijd vergde. 
Het amendement dat ingediend werd door 
CDA, SHK,CU en ANDERS! Om geen verrui-
ming van de openingstijden van winkels op 
zon– en feestdagen toe te staan werd door 
LADA en OHK gesteund waarmee het aange-
nomen. Daarmee blijft de openingstijd van 
10.00 tot 18.00 uur. 
De geamendeerde verordening werd met 23 
stemmen voor en 4 tegen aangenomen. Tegen 
stemden GL, ANDERS! en  Mirko Hruska 
(VVD). 
 
Omgevingsvergunning Nieuwesluizerweg 
24 Slootdorp 
Mestverwerker Van der Stelt wil het bedrijf op 
genoemde locatie uitbreiden. Het college wil 
daar aan meewerken en vraagt de raad een 
verklaring van geen bedenkingen af te geven, 
een voorwaarde om de gevraagde omgevings-
vergunning te kunnen verlenen.  
Het betreft de verplaatsing van de locatie Be-
verwijk naar Slootdorp waar een kantoor, labo-
ratorium, garage en herstelplaats voor het wa-

genpark ge-
bouwd gaan 
worden. De lo-
catie heeft een 
agrarische be-
stemming en 
moet uitgebreid 
worden van 2 
naar 4 hectare 
voor de uitbrei-
ding van een 
niet- agrarisch 
bedrijf. Er klon-
ken kritische 
geluiden van 
LADA, GL, 
OHK, PvdA en ANDERS! 
Waarom wordt de uitbreiding niet op een indu-
strieterrein gerealiseerd, is voor LADA een be-
langrijke vraag. Van der Stelt heeft een locatie 
op de Oude Zeug. Schept dit geen precedent 
en is er wel sprake van gelijke behandeling? 
Waarom is er geen alternatieve locatie onder-
zocht? Ook werd de verkeersdruk op de Nieu-
wesluizerweg  naar voren gebracht.  
In voorstel is tussen de regels door te lezen dat 
een uitbreiding van het aantal mestsilo’s moge-
lijk wordt. Op een vraag van ons is geantwoord 
dat dat nog niet aan de orde is maar pas in fa-
se 2. De beantwoording van het college was 
voor LADA, GL OHK (minus Lars Ruiter) en 
ANDERS! reden om tegen het voorstel te 
stemmen dat met 18 voor en 9 tegen werd 
aangenomen. 
 
Bestemmingsplan Wieringerwerf-Lelypark 
Het heeft de fractie moeite gekost om de ont-
brekende bijlage boven tafel te krijgen. Daarin 
staat duidelijk dat er een aantal plekken ernstig 
verontreinigd zijn. Op vragen van ons heeft het 
college bevestigd dat er nader onderzoek no-
dig is en er gesaneerd moet worden. Alleen 
van GroenLinks kregen wij steun. Fractievoor-
zitter Lilian Peters: “Ik waardeer de inzet van 
de heer Van Gameren en LADA om alle stuk-
ken boven tafel te krijgen.”  
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Vanuit de rest van de raad is er geen woord 
aan gewijd. Dat geeft te denken. Elders in deze 
Nieuwsbrief vindt u meer informatie. 
 
Wethouder The Groot blijft bij zijn standpunt 
dat er van ernstige verontreiniging geen sprake 
is. Toen Henk dat bestreed, kreeg hij als ant-
woord: “Daar ga ik het niet over hebben”. 
 
Het voorstel over de herontwikkeling van Lely-
park ziet er goed uit. Onderdeel daarvan is de 
bouw van 130 woningen. Daar heeft de fractie 
geen moeite mee. Voorwaarde om in te stem-
men was wel dat de bodemsanering serieus 
aangepakt gaat worden want dat zal gepaard 
gaan met flinke kosten. Henk stelde de vraag 
aan het college of daar al zicht op is  en stelde 
dat de raad hier goed over geïnformeerd moet 
worden. Na de toezegging van de portefeuille-
houder hieraan te zullen voldoen kon de fractie 
instemmen met het vaststellen van het bestem-
mingsplan dat daarmee unaniem is aangeno-
men. 
 
Verordening startersregeling HK 
De verordening beschrijft de voorwaarden 
waaronder de lening versterkt kan worden. De 
lening bedraagt 35.000,- en is unaniem aange-
nomen. 
 
Wijziging tarieven OZB 
Uit de herwaardering blijkt dat de gemiddelde 
waardestijging van met name woningen be-
hoorlijk hoger is uitgevallen. Om te voorkomen 
dat de opbrengst hoger wordt dan begroot, is 
het nodig de tarieven naar beneden aan te 
passen. Hiermee wordt de verhoging van de 
OZB teruggebracht tot de afgesproken inflatie-
correctie van 1,6%. 
Met unanieme stemmen ging de raad akkoord. 
 
Verordening individuele inkomenstoeslag 
Op dit moment geldt er een inkomensgrens 
van 105% van de bijstandsnorm voor het recht 
op de individuele inkomenstoeslag. In het voor-
stel schrijft het college dat dit landelijk gezien, 
en ook in vergelijking met andere gemeenten, 
een lage grens is. Het college stelt dan ook 
voor deze op trekken naar 110%. GL, AN-
DERS!, LADA, CU en PvdA dienden een 
amendement in om de inkomensgrens op 
115% te stellen. 
Door het ontbreken van de financiële onder-
bouwing waren een aantal partijen er kritisch 
over. Na een discussie met de portefeuillehou-
der stelde Mary van Gent zich niet onwelwil-
lend op tegen het amendement. Op de vraag 
van de indieners of zij bereid was de raad over 
de financiële gevolgen van de verhoging tot 

115% te informeren deed zij de toezegging dat 
in het eerste kwartaal van 2022 te zullen doen. 
Deze toezegging was voldoende om de motie 
niet in stemmig te brengen. 
 
Motie inclusieve speeltuinen 
Op initiatief van de Christen Unie en Groen-
LInks werd een motie opgesteld die raads-
breed werd ingediend. 
Daarin werd het college gevraagd: 

• Ervoor te zorgen dat alle nieuw te bou-
wen of opnieuw in te richten/te vervan-
gen speeltuinen tenminste 1 speeltoestel 
bevat die ook toegankelijk is voor een 
mindervalide 

• Ervoor te zorgen dat daarnaast voor 
meervoudig gehandicapte kinderen in 
alle speeltuinen een zgn. nest- of lig-
schommel wordt geplaatst 

 
In een reactie gaf portefeuillehouder Mary van 
Gent dat de gemeente hier al mee bezig is en 
zij de motie eigenlijk al aan het uitvoeren is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schager Courant 
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Ernstige  vervuiling  Lelypark 
 
Op de raadsagenda van donderdag 16 december staat ter besluitvorming een voorstel om het 
bestemmingsplan Wieringerwerf – Lelypark vast te stellen. In het rapport van Bügel-Hajema staat 
een verontrustende passage over ernstige vervuiling van de bodem: 
 
Onderzoek  
Om te bepalen of de bodemkwaliteit ter plaatse geschikt is voor het beoogde gebruik is een ver-
kennend bodemonderzoek uitgevoerd. In Bijlage 5 bij deze toelichting is de volledige rapportage 
opgenomen. Hieruit blijkt dat:  
……...Ter plaatse van boring/peilbuis 84 is een matige verhoging aan minerale olie in de grond 
gemeten. In het grondwater ter plaatse zijn sterke verhogingen aan barium, minerale olie en ben-
zeen gemeten. Voor naftaleen en xylenen wordt de tussenwaarde overschreden. Daarnaast zijn 
enkele lichte verhogingen aan vluchtige aromaten en chlooralifaten gemeten. Op basis van de 
sterke verhoging aan benzeen (kritisch) geldt voor deze locatie de veiligheidsklasse ‘zwart vluch-
tig’. Boring 84 is geplaatst in een bosschage aan de zuidoostkant van de onderzoekslocatie. Er is 
geen duidelijke oorzaak bekend voor deze verontreiniging.  
 
De classificatie veiligheidsklasse ‘zwart vluchtig’ is de zwaarste klasse, geldend voor verontreini-
ging met carcinogene en mutagene stoffen. LADA is verbaasd dat de raad niet kritisch is over dit 
voorstel. Dat mag je wel verwachten voor een locatie waar woningbouw moet komen. 
 
Bijlage 5 ontbreekt echter bij de raadsstukken. LADA heeft in een technische vraag, verzonden 
op 9 december, om deze bijlage gevraagd. Omdat daar geen antwoord op is gekomen en het 
stuk niet alsnog aan de agenda is toegevoegd, vroeg fractievoorzitter Henk van Gameren om het 
raadsvoorstel van de agenda af te halen. Hij stond daarin alleen waarna hij vroeg om het voorstel 
oordeelvormend te behandelen, waarbij hij opmerkte het vreemd te vinden dat het voorstel ter be-
sluitvorming wordt aangeboden zonder dat de raad er over wil discussiëren.    
Volgens wethouder Theo Groot zat de bijlage wel bij de stukken. Hij verwees echter naar de nota 
van zienswijzen.  Groot trok de onderbouwing van Henk in twijfel: “Stel dat het waar is. Ik weet 
echt niet waar dat vandaan komt.”  Daarmee geeft de wethouder aan zijn eigen stukken niet te 
kennen.  Tot een behandeling kwam het niet omdat het voorstel van voorzitter Van Dam om het 
gezien de tijd te behandelen op dinsdag 21 december in de uitloopvergadering werd aangeno-
men.   
Het resultaat is wel dat vrijdagochtend 17 december het hele rapport van Bügel-Hajema bij de 
raadsstukken werd gevoegd met daarin bijlage 5. 
Daaruit bleek dat de verontreiniging veel ernstiger is dan uit de toelichting bij het raadsvoorstel 
bleek. Daarop heeft de fractie  vervolgvragen gesteld, die maandag 20 december al beantwoord 
zijn. Daaruit blijkt sanering noodzakelijk is. Hierbij de vragen met de beantwoording, welke cursief 
is weergegeven. 

Bijlage 5 geeft ons aanleiding tot nadere vragen. 

 

In het grondwater van peilbuis 84 zijn sterke verhogingen aan barium, minerale olie en benzeen ge-

vonden.  Voor naftaleen en som xylenen zijn tussenwaarden overschrijden. Verder zijn er vluchtige 

aromaten en chlooralifaten gemeten. Op grond van de sterke verhoging aan benzeen waarmee de 

kritische waarde is overschreden geldt voor deze locatie de veiligheidscode ‘zwart vluchtig’. Dat is de 

zwaarste klasse voor bodemverontreiniging, welke geldt voor de aanwezigheid van carcinogene en 

mutagene stoffen.  

Ook wordt vermeld dat grenzend aan de noordzijde van Lelypark een sterke verhoging van PAK 

in de bodem is gemeten. 

 
Wordt er in het omringende gebied nader onderzoek gedaan op de aanwezigheid van deze stoffen in 

het grondwater en de bodem om inzicht te krijgen hoever deze verontreiniging zich uitstrekt? 

 

> 
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Wij zullen vervolgonderzoeken laten verrichten en bij het bouwrijp maken alle vervui-
ling laten verwijderen. Dit is vooruitlopend op de aanvraag omgevingsvergunning. De 
locatie van de aangetroffen verontreiniging levert geen conflict op met de beoogde 
nieuwe inrichting. 

 
Betekent deze verontreiniging dat er in het kader van de Wet Bodemsanering gesaneerd moet wor-

den?  
 

De grond zal gesaneerd worden. 
 

In de omgeving van peilbuis 01 wordt een zware verontreiniging aan minerale olie aangetroffen.  Ook 

hier de vraag: 

Betekent dit dat er in het kader van de wet bodemsanering een sanering noodzakelijk is? 

Kunt u hier duidelijkheid over geven? 
 

Er is bij peilbuis 01 een zwakke olie-water reactie waargenomen. Er is een verho-
ging aan minerale olie in de grond gemeten. Op basis van het oliechromatogram 
lijkt het te gaan om huisbrandolie. We gaan ook deze locatie nader onderzoeken en 
saneren. 

 

Er wordt aangegeven dat er geen onderzoek gedaan wordt naar de aanwezigheid van PAK in de asfalt 

verhardingen die in het gebied aanwezig zijn. Er wordt de aanbeveling gedaan om dat alsnog te doen. 

Gaat u deze aanbeveling uitvoeren? 

 

          Vooruitlopend op het verwijderen van het asfalt zal vanzelfsprekend een onderzoek gedaan 
          worden naar aanwezigheid van PAK in de asfaltverhardingen. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                  
                     

 openbare fractievergadering 
gevolg door een 

ledenvergadering (besloten) 
 

Zaterdag 22 januari 
aanvang 10.00 uur   

 
locatie: 

De Meerbaak, 
prof. Terveenweg 4,  

1775 BH Middenmeer 

Schager Courant 


