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Verslag  ledenvergadering  van  31  oktober  jl. 
 
Op 31 oktober werd in De Meerbaak te Middenmeer de najaarsledenvergadering gehouden. 
Op de agenda stond onder andere een terugblik over het afgelopen jaar en een vooruitblik naar 
2023 op het programma. 

VAN  HET  BESTUUR 

Weinig nieuw beleid 
Het nieuwe college is deze zomer gestart en 
het valt op dat er nog weinig nieuw beleid is te 
ontdekken. De agenda van de raadsvergade-
ring bevat voornamelijk periodiek terugkomen-
de punten zoals deelname aan regionale sa-
menwerkingsverbanden. 
 
Nog zoeken 
Omdat LADA & ANDERS! met een gezamenlij-
ke lijst aan de verkiezingen hebben deelgeno-
men is er dus ook een gezamenlijk fractie. 
Hoewel Henk en Dorien het op persoonlijk vlak 
goed met elkaar kunnen vinden is het qua frac-
tiesamenwerking nog zoeken naar een eendui-
dig opereren. 
 
BBB 
Op de kieslijst voor de provinciale staten ver-
kiezingen staan een ANDERS!-raadslid 
(Dorien) en de LADA-fractieondersteuner Daan 
op een verkiesbare plaats voor BBB. Vanuit de 
aanwezige leden wordt aan Daan gevraagd 

hoe hij hiermee vanuit de beeldvorming en 
praktisch oogpunt om zal gaan richting deze 
verkiezingen en het moment dat hij verkozen 
wordt tot lid van de provinciale staten. 
Daan geeft aan dat de punten uit het BBB ver-
kiezingsprogramma grotendeels overeenko-
men met de LADA standpunten en ziet niet in 
dat dit qua beeldvorming een probleem zal zijn. 
Ook praktisch is het combineren van de rol van 
fractieondersteuner en lid van de provinciale 
staten in zijn ogen goed te doen. 
 
Werkgroep 
Eerder is gesproken over een op te zetten 
werkgroep voor de koers van LADA. Daan en 
Koos hebben toen aangegeven hieraan deel te 
willen nemen. Peter geeft aan ook zitting te wil-
len nemen in deze werkgroep. Vanuit het be-
stuur zal Jos deelnemen. Deze werkgroep zal 
begin 2023 haar werkzaamheden starten. 
 

Jos Witte 

Verslag  openbare  fractievergadering  
 
Op de openbare fractievergadering van maandag 21 november in cultuurhuis De Kolk in Lutjewin-
kel lag een raadsagenda waar weer weinig punten op stonden. De participatieverordening Hol-
lands Kroon was het belangrijkste punt waar een stevige discussie over gevoerd werd. Ook was 
er aandacht voor het bestemmingplan Mientweg 46 in Lutjewinkel waar over ingesproken werd. 

Bestemmingsplan Mientweg 46 
De heer Ursem is bewoner van perceel Mientweg 42 en heeft nog steeds geen duidelijk antwoord 
van het college over zijn aanvraag voor bouwen op zijn perceel. College koppelde dit aan Mient-
weg 46 waarover discussie was over de milieucategorie. Inmiddels heeft de Raad van State uit-
spraak gedaan en vastgesteld dat voor Mientweg 46 milieucategorie 2 geldt, wat betekent dat er 
woningbouw mogelijk is. De fractie heeft de heer Ursem het advies gegeven om een brief naar 
het college te sturen en te verwijzen naar de uitspraak van de RvS. Het college heeft dit altijd als 
argument gebruikt om geen oordeel uit te spreken over de plannen op nr. 42. 

Participatieverordening Hollands Kroon 
De visie op participatie kan de fractie onderschrijven. Maar de uitwerking daarvan in de verorde-
ning roept vraagtekens op. Wikipedia geeft als definitie van participatie: actief meedoen. 
In de toelichting van de participatieverordening deelt het college deze definitie: Participatie bete-
kent actieve deelname. Wanneer over participatie wordt gesproken, is er altijd sprake van interac-
tie: een persoon of groep die deelneemt. Deze verordening is gericht op deelname aan publieke 
besluitvorming (besluitvorming waarin inwoners betrokken moeten en willen worden).  

> 
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In de verordening en de zienswijze wordt echter op diverse plaatsen aangegeven dat het college 
kan bepalen of participatie mogelijk is. Dit staat dus haaks op actief deelnemen. Hieronder de on-
derwerpen die uitgesloten worden van participatie. 
 
3. Participatie is niet mogelijk: 
a. voor een aanpassing van een eerder vastgesteld beleidsvoornemen; 
b. als participatie volgens de wet niet kan of mag; 
c. als sprake is van uitvoering van hogere regelgeving waarbij het gemeentebestuur geen of  
nauwelijks beleidsvrijheid heeft; 
d. over de de begroting, de tarieven voor gemeentelijke dienstverlening en belastingen bedoeld in  
hoofdstuk XV van de Gemeentewet; 
e. voor bepaalde taken van de openbare orde en veiligheid; 
f. als de uitvoering van een beleidsvoornemen spoed  
heeft en participatie niet kan worden afgewacht; 
g. als het belang van participatie niet opweegt tegen het belang van de gemeentelijke  
verantwoordelijkheid voor (kwetsbare) groepen in de samenleving. 
 
Waarom is er over punt c geen participatie mogelijk? Juist een open gesprek met de inwoners 
kan veel duidelijkheid verschaffen en het college argumenten en ondersteuning bieden om zich 
kritisch op te stellen tegen over deze hogere regelgeving en de uitvoerende organen. 
Punt d sluit actieve inbreng van inwoners op de begroting uit. 
Met de punten f en g worden aan het college argumenten gegeven om participatie te omzeilen, 
dus inwoners te negeren.  
Hoe valt dit te rijmen met de volgende zinsnede uit de visie:  
‘Participatie gaat over alle methoden om inwoners bij gemeentelijk beleid te betrekken . Alle vor-
men zijn voor de gemeente (en initiatiefnemers) mogelijk en inzetbaar.’ 
 
Voldoende stof voor een uitvoerige discussie.   
 
Samenvattend: 
Er ligt een participatieverordening ter oordeelvorming. Dat is winst, maar de beperkingen die 
daarin zijn opgenomen staan haaks op wat participatie betekent: actief deelnemen. Ook wordt er 
te veel ruimte gegeven aan het college om onderwerpen uit te sluiten van participatie zonder dat 
daar een duidelijke omschrijving voor gegeven wordt.  
Naast het uitsluiten van actief begroten, de burgerbegroting, worden onderwerpen waarmee inwo-
ners een actieve rol en echt invloed kunnen uitoefen als  (raadgevend) referendum en burgerbe-
raad niet benoemd. 
Deze participatieverordening betekent dat vanuit college en gemeente beter geluisterd wordt naar 
en gesproken wordt met inwoners en dat er beter geïnformeerd gaat worden maar daadwerkelijk 
meer invloed op het beleid naar inwoners overdragen is geen doel van deze verordening. 
Samenvattend: 
 
De fractie kan de visie onderschrijven, maar zal tegen de verordening stemmen. 

< 
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UIT  DE  FRACTIE 

Twee raadsvergaderingen deze maand. De begrotingsvergadering op 3 november waarin een 
begroting gepresenteerd werd die sluit met een positief saldo van € 2.517.110 en op unanieme 
instemming van de raad kon rekenen. 
De reguliere vergadering van 24 november kende weer een kleine agenda waarvan de behande-
ling van de participatieverordening het belangrijkste punt was. 

Programmabegroting 2023 
De eerste begroting van de nieuwe coalitie is 
door de fractie met gemengde gevoelens ont-
vangen. Er staan wel vernieuwende voorstellen 
in, maar concrete uitwering en invulling ont-
breekt in veel gevallen. Ook had het wel meer 
mogen zijn. Voorstellen over biodiversiteit, ver-
duurzaming, kernbeheer en participatie zijn 
voor de fractie als mager en onvoldoende be-
oordeeld. Voor de in het coalitieakkoord aange-
kondigde dorpsmanagers is € 400.00 uitgetrok-
ken zonder nadere onderbouwing en functie-
omschrijving. Daar konden wij niet in meegaan, 
temeer dat er twijfels zijn over de noodzaak. 
Voor ons is dit typisch een taak voor het kern-
beheer, daar zijn al aanspreekpunten voor de 
inwoners. Hevel het budget over naar kernbe-
heer, dat bewezen heeft goed te functioneren, 
waarmee het werk van kernbeheer uitgebreid 
kan worden. Ook de VVD had forse kritiek op 
de dorpsmanager en gaf een uitgebreid op-
somming van mogelijkheden die er al zijn voor 
de inwoners om in contact te komen met de 
gemeente. Het leidde tot een amendement dat 
ook door ons ondertekend werd, waarin ge-
vraagd werd om duidelijke kaders en functie-
omschrijving waarna de raad kan beslissen of 
zij er mee akkoord kunnen gaan. Wethouder 
Lilian Peters zegde toe daarmee naar de raad 
te komen voordat het college een besluit gaat 
nemen en dat de  raad een beslissende stem 
heeft. De toezegging was voor de indienende 
partijen voldoende waarna het amendement 
niet werd ingediend. 
 
Aanvullend krediet brandweerkazerne  
Middenmeer    
Het beschikbaar gestelde krediet van  
€ 1.565.00 was al een keer bijgesteld maar ook 
dat bleek lang niet voldoende om een volwaar-
dige nieuwe kazerne te realiseren waardoor er 
opnieuw een voorstel kwam om het krediet aan 
te  passen. Uiteindelijk is het verhoogd naar  
€ 2.660.000. De fractie was er sceptisch over 
en overwoog om te kiezen voor het alternatieve 
voorstel dat vijf jaar uitstel behelsde. Bij nader 
inzien en na het overwegen van alle argumen-
ten kwam de fractie toch tot de conclusie dat 
uitstel  niet verantwoord zou zijn en stemde in 

met collegevoorste.l “Al is het met frisse tegen-
zin” formuleerde onze fractievoorzitter zijn 
stemverklaring. De hele raad ging uiteindelijk 
akkoord m het gevraagde krediet te verstrek-
ken.   
 
Motie concept energietransitie provincie 
De motie werd samen met de VVD ingediend. 
Aanleiding was de beeldvormende vergadering 
van 1 november. Daar werd de conceptvisie 
besproken. Zowel college als raad waren zeer 
ontstemd over het feit dat uit de pers vernomen 
moest worden wat deze conceptvisie inhoudt.
Er is geen bestuurlijk overleg geweest. De ge-
volgen voor Hollands Kroon zijn groot. Midden-
meer is aangewezen om uit te groeien tot nati-
onale energie-hub wat betekend dat er niet al-
leen een groot transformatorstation komt maar 
ook een waterstoffabriek. Voorts een nieuwe 
bovengrondse hoogspanningslijn en mogelijk 
verdere uitbreiding van de waterstof faciliteiten.  
De motie spreekt zijn afkeuring over uit over de 
handelwijze van GS en zal met een begelei-
dende brief aangeboden worden aan GS en 
provinciale staten. Het college gaf bij monde 
van wethouder Peters aan de motie als een 
sterke steun in de rug te zien voor de gesprek-
ken met GS waarin duidelijk gemaakt zal wor-
den het niet met de gang van zaken eens  te 
zijn. De motie is door de hele raad onderschre-
ven. 
 
In het bewuste persbericht werd het gebrek 
aan transparantie benoemd waarop gedepu-
teerde Stigter (GL) reageerde met :”Het wordt 
ze niet door de strot geduwd. Er komt nog 
overleg.” 

> 
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Participatieverordening Hollandse Kroon 
 
Een punt dat een stevige discussie opleverde. 
De voltallige oppositie stelde dat het winst was 
dat er een participatieverordening ligt. Daar 
hield het mee op want inhoudelijk was men 
minder lovend. Slecht leesbaar, onduidelijk en 
te veel beperkingen die actief inwoners betrek-
ken uitsluit. De kritiek die onze fractie op het 
stuk heeft werd gedeeld door VVD en CDA.  
Het zorgde voor irritatie bij de coalitie. De be-
antwoording van het college op de vragen die 
Henk in zijn betoog stelde, waren vaag en on-
dermaats. De drie oppositiefracties deden een 
handreiking door voor te stellen de verordening 
aan te houden en er met de hele raad nog 
eens goed naar te kijken om de verordening bij 
te stellen en goed werkbaar te maken.  
“Waarom een fundamentele discussie na laten 
om tot een beter plan te komen”, was de vraag 
van Patty Laan (CDA) zich volledig kon vinden 
in het betoog van onze fractievoorzitter. Dit 
werd afgewezen waarna VVD, CDA en L&A ! 

niet instemden om het naar de besluitvorming 
over te hevelen met als consequentie dat de 
oppositie tegen het voorstel stemde.  Met 16 
stemmen voor en 11 tegen werd de verorde-
ning aangenomen. 
Het komt de verhouding in de raad niet ten 
goede. Samen bouwen aan vertrouwen is de 
titel van het coalitie programma, daar was door 
het weigeren van de uitgestoken hand van de 
oppositie geen sprake van.                             
 
Raadscafé  
 
Het eerste raadscafé is goed bezocht wat tot 
veel inhoudelijke gesprekken en discussie leid-
de. Dat er nu voldoende aandacht en tijd is om 
met de raad te spreken wordt positief ervaren. 
Een duidelijk stap naar eerlijke participatie, 
waarin inwoners actief betrokken zijn. Vanaf 
januari wordt het raadscafé de week voor de 
raadsvergadering gehouden waardoor er meer 
tijd ontstaat om de gesprekken te verwerken in 
de besluitvorming.                                           < 

Wanneer  mogen  inwoners  meepraten?   
De  raad  wordt  het  er  niet  over  eens. 

 
samenvatting verslag https://www.regionoordkop.nl/ 

 
Hollands Kroon – De behandeling van de nieuwe participatieverordening van de ge-
meente Hollands Kroon zorgde donderdagavond tijdens de raadsvergadering tot een 
keiharde splitsing tussen coalitie en oppositie. VVD, CDA en LADA & Anders zijn te-
gen de nieuwe verordening omdat deze onduidelijk is en participatie op sommige pun-
ten uitsluit. De coalitie wil onder de inwoners geen valse verwachtingen scheppen.  
 
Met de nieuwe verordening van de gemeente is participatie niet altijd mogelijk. Sterker 
nog, er is een lijst met expliciete gevallen waarbij geen participatie kan plaatsvinden. 
Een aantal daarvan zijn opmerkelijk te noemen. Zo staat er dat participatie van inwo-
ners niet kan “als de uitvoering van een beleidsvoornemen spoed heeft”, of wanneer 
“het belang van participatie niet opweegt tegen het belang van de gemeentelijke ver-
antwoordelijkheid voor kwetsbare groepen in de samenleving”. Duidelijk is dat regels 
als deze ruimte laten voor interpretatie.   
 
Henk van Gameren van LADA & Anders heeft er ook moeite mee: “Hiermee geven wij 
niet meer verantwoordelijkheid aan de inwoners. Het college krijgt te veel mogelijkhe-
den om participatie uit te sluiten wanneer zij dat nodig achten. Echte participatiemid-
delen als een raadgevend referendum worden niet genoemd.” Van Gameren hekelde 
ook de regel in de verordening die zegt dat participatie niet mogelijk is wanneer het 
gaat om regelgeving door een hogere overheid waar de gemeente weinig invloed op 
heeft. Juist dan is het goed om inwoners te betrekken vindt hij. Ook over de begroting 
mag geen participatie plaatsvinden. Van Gameren begrijpt dit niet. Een burgerbegro-
ting kan juist een mooi middel zijn.  
 
 
Volgens Laan kun je op verschillende manieren betrokken zijn. Soms is het belang 
groter dan anders: “Neem als uitgangspunt dat participatie altijd mogelijk is, ook wan-
neer er beleidsmatig weinig invloed mogelijk is.”  
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Algemene  beschouwing  2023 
 

tekst uitgesproken door fractievoorzitter Henk van Gameren 
 in de  raadsvergadering van 3 november 

Voorzitter, 
 
Wij bevinden ons in financieel onzekere tijden en dat 
maakt goed begroten lastig. 
Hoewel deze begroting eindigt met een positief saldo 
van 2,5 miljoen, is het zeer aannemelijk, dat er komend 
jaar nog een aantal financiële correctie ’s zullen plaats 
vinden. In de risicoparagraaf worden een flink aantal 
aandachtspunten opgesomd. En wij stellen dan ook dat 
voorzichtigheid is geboden. Immers de gemeente werkt 
met een inflatiecorrectie van 5,4%, terwijl op dit moment 
een inflatie- percentage rond de 17% gepresenteerd 
wordt. Het ziet er ook niet naar uit dat volgend jaar de 
inflatiestorm geluwd is. En wie de meerjarenbegroting 
bekijkt , ziet zowiezo dat het begint te knellen in 2026. Voorzichtigheid is dus nu al geboden. 

Eerste begroting 
Deze eerste begroting van de nieuwe coalitie 
hebben we natuurlijk met veel interesse door-
gelezen. Temeer omdat het coalitieakkoord de 
naam kreeg: ‘Samen bouwen aan vertrouwen’. 
En de grootste partij de verkiezingen won met 
de leus: ‘Het moet anders en het kan anders’.  
Nu is het vertrouwen  van onze inwoners laag 
en dus ben je als partij benieuwd wat er aan 
gedaan wordt om dat vertrouwen te herwinnen. 
Als het ook anders moet, wat gaat er dan ko-
mend jaar anders.  
LADA&Anders constateert dat er zeker wel de 
intentie is om extra stappen te zetten rond 
communicatie richting onze inwoners, even als 
stapjes  zetten op het gebied van duurzaam-
heid en sociaal bouwen. Voor wat dat betreft 
een verbetering ten opzichte van het vorige be-
leid. Maar dat neemt niet weg dat wij een paar 
aandachtspunten en opmerkingen hebben op 
deze beleidswijzigingen. 
 
Duurzaamheid 
Voor wat het punt Duurzaamheid betreft con-
stateren wij dat er wel meer bomen geplant 
gaan worden maar  dat er  slechts voorzichtig 
ingezet wordt om onze biodiversiteit te verbete-
ren. Het zou robuuster moeten en kunnen, om 
nog maar eens de terminologie van OHK aan 
te halen. Die voorzichtigheid, zien we ook met 
betrekking tot klimaatadaptatie. Voor komend 
jaar eenmalig een bescheiden bedrag van 
28.000 euro voor regionale samenwerking. De 
uitvoering is nog niet opgevoerd in deze begro-
ting, wel een schatting van 155.000 euro jaar-
lijks. En dat terwijl veranderingen in het klimaat 
urgentie van aanpassingen en oplossingen 
vraagt. 

 
Communicatie 
Voor wat betreft de fysieke leefomgeving vin-
den wij dat de inwoners niet altijd  een eerlijk 
en helder beeld kregen van wat hun te wachten 
staat. Dat geldt overigens ook niet allen voor 
onze inwoners, maar ook voor het individueel 
raadslid. De plannen die gepresenteerd wor-
den met betrekking tot  de fysieke leefomge-
ving in het buitengebied scheppen een groot 
spanningsveld. Ze scheppen verwachtingen, 
maar omdat daar uiteindelijk niet aan voldaan 
wordt teleurstelling bij inwoners. Met name bin-
nen de Wieringermeer zijn deze veranderingen 
fors.  Forse ingrepen op het landschap, maar 
ook verwachtingen die niet ingelost worden. Ik 
noem maar even op: geen hergebruik van rest-
warmte, geen goede landschappelijke inpas-
sing, fors gebruik van drinkwater voor koeling 
om er maar een paar te noemen. Dat deze co-
alitie nu een pas op de plaats maakt rond data-
centra wekt de schijn dat die forse aantasting 
van de leefomgeving in de Wieringermeer ge-
stopt, of op zijn minst getemperd, wordt. Maar 
de waarheid is dat het buitengebied van de 
Wieringermeer nog verder flink zal worden 
aangetast, waarbij de beleving van de inwo-
ners van de Wieringermeer, maar ook daarbui-
ten, nog aardig op de proef wordt gesteld. En 
dat betekent ook dat er beetje bij beetje steeds 
meer goede agrarische grond verdwijnt binnen 
de eens zo belangrijke voedsel producerende 
polder. Wij vragen ons af hoe verhoudt deze 
industrialisatie zich met die andere ambitie 
Agrarische hoofdstad? 

> 
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De uitbreiding met nieuwe datacentra, nieuwe 
hoogspanningsmasten, een forse trafostation 
bij Middenmeer zijn in aantocht. Zulke vergaan-
de landschappelijke veranderingen vragen om 
goede afspraken met initiatiefnemers en een 
duidelijk communicatietraject met en naar onze 
inwoners. 
 
Woningbouw 
Voor wat betreft het onderwerp Wonen. De am-
bitie om 30% sociaal te willen gaan bouwen. 
Aan de wethouder de vraag of hij deze ambitie 
kan en gaat waar maken? Behelzen alle nieu-
we projecten zoals gepresenteerd op bladzijde 
66 gemiddeld de 30% sociaal norm? 
 
 

Sociaal domein 
De uitdaging waar het sociaal domein voor 
staat om de sterke vergrijzing allemaal betaal-
baar te houden, is slechts één kant van de pro-
blematiek. Als nu al duidelijk is dat binnen 20 
jaar het aantal 75- plussers in de Noordkop 
verdubbelt, dan rijst de vraag hoe het dan zit 
met de ondersteuning? Hoe zit het met de aan-
was van voldoende gekwalificeerde zorgverle-
ners, verzorgenden, verpleegkundigen en huis-
houdelijke ondersteuners? Zijn die er dan wel? 
En begint het hier nu al niet te knellen met de 
uitvoering van zorg en huishoudelijke onder-
steuning? Kortom LADA@ANDERS! heeft zor-
gen of we nu en in de toekomst wel voldoende 
handjes voor de groeiende zorgondersteuning 
hebben.                                                           < 

Politieke  vragen  over  verkeerssituatie  sluis  in  Nieuwe Niedorp 
 
Geachte leden van het college, 
 
Donderdag 3 november is er veel schade aangericht aan de 
muur van de historische sluis die de Oosterweg en de Dorps-
straat verbindt. Vrijdag 4 november kwam er een grote 
vrachtwagencombinatie vast te zitten op de sluis omdat de 
draai om rechtsaf de Dorpsstraat op te rijden niet gemaakt 
kon worden. Dit komt regelmatig voor met als gevolg dat  er 
schade ontstaat aan de sluismuren en de stenen paaltjes die 
de bocht markeren. Ook het vastlopen van vrachtwagens is 
geen uitzondering wat tevens voor onveilige situaties zorgt. 
Het probleem is dat het steeds groter en zwaarder wordende 
vrachtverkeer vanaf de Hartweg via de Oosterweg het dorp 
wil inrijden. Op smalle Oosterweg zorgt dat ook voor proble-
men met tegemoet komend verkeer waardoor het elkaar pas-
seren vooral in het stuk tussen de Boomerbrug en de sluis 
voor gevaarlijke situaties zorgt door de smalle, steile berm 
aan de slootkant.  
Ook op de Westerweg geeft de aansluiting van de brug op de 
Dorpsstraat problemen. 
 
Bent u bekend met deze problemen? 
Zo ja, wordt er aan een oplossing gewerkt? 
Zo nee, bent u bereid om onderzoek te doen om tot een passende oplossing te komen? 
 
In onze optiek zijn de Oosterweg en Westerweg niet meer in staat om het vrachtverkeer op ver-
antwoorde wijze af te wikkelen. Dit kan alleen nog geschieden door Nieuwe Niedorp binnen te rij-
den vanaf de N242 wat betekent dat de Oosterweg en Westerweg voor vrachtverkeer afgesloten 
moeten worden. 
 
Wij zijn benieuwd naar uw visie in deze en vernemen die graag. 
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Motie  concept  energievisie  provincie  

 
De raad van de gemeente Hollands Kroon in vergadering bijeen op 3 november 2022 
 
Constaterende dat: 
- het lokaal bestuur een verantwoordelijkheid draagt voor de inrichting van het gemeentelijk  
grondgebied; 
- het college de raad op 1 november jl. heeft geïnformeerd over de inhoud en procedure van  
de concept Energievisie van de provincie Noord-Holland; 
-  namens het college door de wethouder gevraagd is input te leveren ten behoeve van het  
bestuurlijk overleg hieromtrent. 
 
Overwegende dat: 
- het energienetwerk in Hollands Kroon dringend versterking nodig heeft; 
- de bijeenkomst van de raad op 1 november jl. een informerende bijeenkomst was, waarin de  
concept Energievisie van de provincie NH over deze versterking toegelicht werd; 
- tijdens deze informerende bijeenkomst, oordeelsvorming en besluitvorming niet aan de orde  
waren; 
- de wethouder, vanwege een op korte termijn gepland bestuurlijk overleg, de raad gevraagd 
heeft aan te geven wat het college (namens de raad) mee kan nemen richting dit bestuurlijk over-
leg; 
- de Raad in deze informerende bijeenkomst te kennen heeft gegeven verrast te zijn over de  
inhoud van de provinciale energievisie en de gevolgen daarvan voor het grondgebied van de  
gemeente en haar inwoners; 
- gelet op het tijdschema en ogenschijnlijk dwingende karakter van de energievisie, participatie in  
de vorm van meebeslissen niet of nauwelijks mogelijk lijkt, voor de inwoners en het  
gemeentebestuur van Hollands Kroon; 
- in de informerende bijeenkomst van 1 november jl. verscheidene aandachtspunten en  
vraagpunten aan de wethouder zijn meegeven voor het bestuurlijk overleg met de provincie,  
maar dat hieraan geen raadsbesluit ten grondslag ligt; 
- het daarom gewenst is dat de raad, middels een motie, de inbreng van de wethouder in het  
bestuurlijk overleg ondersteunt. 
 
Verzoekt het College: 
- aan de provincie duidelijk te maken dat de procedure rondom de provinciale Energievisie, gelet  
op het tijdschema en het ogenschijnlijk dwingende karakter bestuurlijk, niet als participatief  
wordt ervaren; 
- alles in het werk te stellen om, waar mogelijk, invloed uit te oefenen op de inhoud van de  
provinciale Energievisie; 
- om daarnaast te bewerkstelligen dat de provincie zoveel mogelijk rekening houdt met de  
belangen van de inwoners en het gemeentebestuur van Hollands Kroon;  
- de inwoners van Hollands Kroon te informeren over de inhoud en waar mogelijk te betrekken bij  
de procedure van de provinciale Energievisie. 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Fractie VVD-Hollands Kroon       Fractie LADA&ANDERS! 
 
Namens deze 
Rick Boersen                              Henk van Gameren 
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Energieplannen in de Wieringermeer schie-
ten Hollands Kroon in het verkeerde keelgat 

Hollands Kroon – De gemeenteraad van Hollands Kroon kwam dinsdagavond bijeen om te praten 
over de Energievisie van de provincie Noord-Holland. Het energienet is overvol en de provincie 
heeft inmiddels vergaande plannen opgesteld waarin het gebied rondom Middenmeer onderhevig 
is aan ingrijpende landschappelijke veranderingen voor de aanleg van nieuwe energie-
infrastructuur. Ook het Rijk wil het gebied gebruiken. “Het wordt ons door de strot geduwd”, zegt 
Henk van Gameren. “Een regelrechte overval op ons bestuur”, zegt Jeff Leever. 

Welke bedrijven 
worden aangeslo-
ten op het net en 
welke niet? Be-
stuurders worden 
op het moment 
gedwongen om dit 
soort keuzes te 
maken. Het ener-
gienet moet flink 
op de schop, de 
capaciteit moet 
worden uitgebreid 
en tegelijkertijd 
wordt er ruimte 
gemaakt voor grootschalige ontwikkelingen als 
wind op zee. Mogelijk gaat de Wieringermeer 
een grote rol spelen bij de transport van deze 
opgewekte energie, dat hangt af van de keuzes 
die het Rijk maakt. Volgens de provincie is Hol-
lands Kroon in ieder geval erg geschikt als 
aanlandingsplaats, met de nodige ontwikkelin-
gen als gevolg. 
 
Groei van datacenters 
Ook zijn er extra kabels en verdeelstations no-
dig, mede om de groei van de datacenter- en 
glastuinbouwsector te voorzien. De provincie 
voorziet de aanleg van een 380kV verdeelstati-
on, voor de zwaarste en grootste hoogspan-
ningslijnen die in Nederland bestaan, ergens in 
de Kop van Noord-Holland. De precieze locatie 
wordt door het Rijk bepaald. In de voorlopige 
planning staat de aanleg van het 380kV tracé 
gepland voor 2025 in het gebied rondom Mid-
denmeer. De verbinding tussen de Metropool-
regio Amsterdam en Middenmeer zal voor een 
deel bovengronds plaatsvinden. Het uitkopen 
van bewoners rondom de nieuwe infrastructuur 
behoort tot de mogelijkheden en wordt onder-
zocht. 
 
Geen inspraak 
Hebben die bewoners nog iets in te brengen? 
Eigenlijk niet. Zelfs de gemeente heeft niets te 

zeggen. De bij-
eenkomst dins-
dagavond was 
bedoeld om de 
visie van de ge-
meenteraad 
over de plannen 
te peilen. Wet-
houder Lilian 
Peters neemt 
de ideeën ver-
volgens mee 
naar de provin-
cie. Zo kan het 
gemeentelijk 

bestuur voorwaarden stellen en zorgen dat niet 
alleen de lasten, maar ook de lusten in Hol-
lands Kroon terecht komen. Wat de provincie 
daar dan weer mee doet? Dat blijft in het mid-
den. Volgens Peters is het college ook overval-
len door de plannen. Ze heeft ze vernomen uit 
de krant. “Het is om ons heen gepland”, zei de 
wethouder. Ze geeft aan dat het college haar 
onvrede daarover richting de provincie kenbaar 
heeft gemaakt. Volgens Peters is er daarmee 
wel een sterke grond voor goede participatie in 
het vervolgproces. 
De gemeenteraad is net zo overdonderd: “Het 
is een regelrechte overval op ons bestuur”, zei 
OHK raadslid Jeff Leever. “De Wieringermeer 
verandert in een industrieel landschap. Ik heb 
mensen gesproken die echt gaan verhuizen als 
dit doorgang krijgt.” Eventuele materiële baten 
van de plannen kunnen dit volgens hem niet 
compenseren. Ook LADA & Anders staat er zo 
in: “De polder is te grabbel gegooid”, zei Henk 
van Gameren, “ook dit wordt ons weer door de 
strot geduwd.” Partijgenoot Dorien Sijbenga 
ziet eventuele participatie van bewoners in dit 
stadium als een farce: “Alle plannen zijn al 
klaar. Waarom wordt ons nog gevraagd hoe wij 
de inwoners willen betrekken bij de plannen 
terwijl het toch geen zin meer heeft?” 
 

> 
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Tegenstand niet onverwachts 
De zorgen van de gemeenteraad kunnen geen 
verrassing zijn. Zelfs de provincie geeft in haar 
eigen document al aan dat zij geen positieve 
grondhouding verwacht wat betreft de beoogde 
ruimtelijke ontwikkelingen in de Wieringermeer-
polder: “De gemeente Hollands Kroon kan zich 
ontwikkelen tot een landelijke ‘energie-hub’, 
hoewel dit niet de ambitie van de gemeente is”, 
zo valt te lezen. Dat het nu weer de Wieringer-
meer is waar de ontwikkelingen moeten plaats-
vinden steekt bij Sylvia Buczynski van de Pv-
dA: “De Wieringermeer is niet zomaar een gro-
te leegte waar alles kan. Dat signaal moeten 
we afgeven.” Buczynski snapt dat er iets moe-
ten gebeuren maar hekelt de gang van zaken 
en de communicatie. De discussie rondom de 
datacenters en de impact op het landschap in 
de polder leek net voorbij, maar nu komt het 
volgende alweer om de hoek kijken. 

Ook kansen 
Het CDA en de VVD kijken pragmatischer naar 
de plannen van de provincie: Investeren in de 
infrastructuur is onontkoombaar. Volgens CDA 
fractievoorzitter Jan-Willem van der Klugt is het 
plan van de provincie ook niet zo’n grote ver-
rassing. Er wordt al langere tijd gesproken over 
aanpassingen aan het energienet. Wim Groot 
van de VVD wil dat de wethouder ook bij de 
provincie onder de aandacht brengt dat er in 
Hollands Kroon ruimte is voor innovatieve ont-
wikkelingen. Het idee van de provincie om van 
de Wieringermeer een ‘energie-hub’ te maken 
heeft volgens hem ook voordelen. 
 

www.regionoordkop.nl 
 

 

Vijfde  plek  voor  Daan  Pruimboom   
op  provinciale  kieslijst BBB.  

 
Hippolytushoef 

Op de kieslijst van BBB voor de Provinciale Staten staan twee inwoners uit de Noordkop op een 
kansrijke positie. Voor Daan Pruimboom uit Hippolytushoef is de vijfde plek weggelegd. Dorien 
Sijbenga uit Middenmeer staat op plek zes. De Helderse Mirjam Dijk maakt zich met een dertien-
de plaats geen illusies meer. 

De Boerburgerbeweging (BBB) doet in maart 
volgend jaar voor de eerste keer mee aan de 
verkiezingen voor de Provinciale Staten. De 
lijst wordt aangevoerd door Ingrid de Sain uit 
Schellinkhout. Pruimboom lijkt met zijn vijfde 
plek een gegadigde voor een plek als Staten-
lid. ,,Ik ambieer een plek in de provinciale sta-
ten en ik denk ook dat het belangrijk is dat ie-
mand de belangen van de Noordkop behartigt. 
Het gebied ten noorden van de lijn Amsterdam-
Haarlem is in Provinciale Staten nu een onder-
geschoven kindje.’’ 
 
Ten onrechte, vindt Pruimboom. ,,Er spelen in 
de Noordkop zaken die aandacht nodig hebben 
zoals de bereikbaarheid, de verdwijning van 
voorzieningen in vooral de dorpen en de onrust 
rond de Wieringerhoek, een plan om in het IJs-
selmeer tegenover Hollands Kroon en Medem-
blik zonne-eilanden aan te leggen. In Friesland 
is al een windpark pontificaal in het IJsselmeer 
geplaatst en dat heeft tot discussie geleid.’’ 
 
In de gemeente Hollands Kroon was Pruim-
boom vier jaar raadslid, eerst voor Onafhanke-
lijk Hollands Kroon, waarna hij na een conflict 

overstapte naar 
Lada. ,,Ik ben in 
de nieuwe perio-
de geen raadslid 
meer, maar nog 
wel voor de frac-
tie-ondersteuning 
verbonden aan 
de partij Lada/
Anders.’’ 
 
 
Pruimboom, mo-
menteel werkzaam als beleidsadviseur Sociaal 
Domein bij de gemeente Bergen, zal in de aan-
loop naar de Provinciale Staten- en Water-
schapsverkiezingen van 15 maart, met zijn col-
lega’s campagne voeren. ,,Afgesproken is dat 
het een collectieve inspanning zal zijn. Mis-
schien kom ik met mijn hoofd op een poster, 
maar ik zal er geen privécampagne van ma-
ken.’’ 
 

Schager Courant 
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Beste mensen, 
 
 Ik ben het eens met: 
 
               In onze optiek zijn de Oosterweg en Westerweg niet meer in staat om het vrachtverkeer 
op verantwoorde wijze af te wikkelen. Dit kan alleen nog geschieden door Nieuwe Niedorp binnen 
te rijden vanaf de N242 wat betekent dat de Oosterweg en Westerweg voor vrachtverkeer afge-
sloten moeten worden. 
 
G.M.F.Kuhne 
 
Dorpsstraat 126 Nieuwe Niedorp 
 

_ _ _ _ _ 

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

Alleen ondertekende artikelen worden opgenomen. 

 

           OPNH nieuwe partij in Noord-Holland 
 
NOORD-HOLLAND –  
De partij Onafhankelijk Politiek Noord-Holland, kortweg OPNH, doet 15 maart 
volgend jaar als nieuwe partij mee aan de verkiezingen voor Provinciale Sta-
ten.  
De partij komt voort uit de lokale partijen van Noord-Holland. Inmiddels hebben 
al 17 lokale partijen zich bij OPNH aangesloten. Uit Schagen zijn dat JessLo-
kaal en de Seniorenpartij. Ook Senioren Hollands Kroon en Onafhankelijk Hol-
lands Kroon hebben zich bij OPNH aangesloten.  
Lijsttrekker van OPNH is voormalig wethouder Jan-Jaap de Kloet. Huisvesting, 
ondersteunen van recreatie en toerisme en het koesteren van de natuurwaar-
den zijn speerpunten in het programma van OPNH. 

https://noordkopcentraal.nl/ 

datum fractie, openbaar locatie raad 

januari maandag 23  De Oude School, Wieringerwaard donderdag 26 

februari maandag 13 De Meerbaak, Middenmeer donderdag 16 

maart maandag 20 Cultuurhuis De Kolk, Lutjewinkel donderdag 23 

april maandag 17 De Oude School, Wieringerwaard donderdag 20 

mei maandag 22 De Meerbaak, Middenmeer donderdag 25 

juni   donderdag 08 

juni maandag 19 Nederlands Kremlin, Winkel donderdag 22 

Vergaderschema fractie 2023, januari - juni 


