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Verslag  openbare  factievergadering  23 januari  
 

De raadsagenda kende weer weinig punten in de oordeelvorming. Een belangrijk punt was een 
nieuw voorstel om de kustvisie IJsselmeerkust vast te stellen. Er was daardoor tijd  om  verschil-
lende onderwerpen ter tafel te brengen in de Oude School in Wieringerwaard. 

Kustvisie IJsselmeerkust Aan ‘t meer 2030                                                                                                 
Het voorstel is om de eerder afgewezen kustvi-
sie vast te stellen zonder het bijbehorende pro-
jectenboek. Alle omstreden projecten staan er 
nog steeds in, zoals de  plaatsing van windtur-
bines en zonnepanelen. Door de raad niet al-
leen bij de behandeling van deze visie in de 
raad van 1 februari 2022 afgewezen maar ook 
al bij de behandeling van de Regionale Energie 
Strategie. De raad van Enkhuizen heeft inmid-
dels de kustvisie zonder het projectboek aan-
genomen. De raad van Medemblik is ook ak-
koord gegaan maar met het projectboek. Om-
dat het projectboek niet van tafel is maar later 
weer ter sprake zal komen om de projecten af-
zonderlijk te behandelen blijft het risico bestaan 
dat de beoogde natuurontwikkeling in de Wie-
ringerhoek ernstig bedreigd wordt. Nu de glet-
sjers in de Alpen aan het  verdwijnen zijn zal de 
Rijn in de zomer minder water gaan aanvoe-
ren. Dat betekent dat we zuinig moeten zijn 
met het IJsselmeer voor onze zoetwatervoor-
raad.  De fractie zal het volgende amendement 
indienen om akkoord te kunnen gaan met de 
kustvisie: Er wordt ruimte geboden aan ontwik-
kelingen die één of meerdere functies van de 
IJsselmeerkust versterken. Ontwikkelingen die 
een negatieve invloed hebben op drinkwater-
voorziening, vogelstand, biodiversiteit, recrea-
tie, agrarische activiteiten of de visserij zijn niet 
wenselijk. 
 
Uitvoeringsagenda klimaatadaptatie Hol-
lands Kroon 
Om ervoor te zorgen dat de gemeenten in de 
Noordkop in 2050 klimaatbestendig zijn inge-
richt, is de Strategie Klimaatadaptatie Noord-
kop in 2021 vastgesteld. In de uitvoeringsagen-
da staan de maatregelen die Hollands Kroon 
de komende jaren moet uitvoeren om de ge-
meente klimaatbestendig in te richten. De frac-
tie kan hier mee akkoord gaan.                                                                                                                                        
De motie van GroenLinks om subsidie te ver-
strekken voor de aanschaf van een regenton, 
met als           motivatie daarmee een bijdrage 
te leveren aan het het bestrijden van overbe-
lasting van het riool veroorzaakt door hevige 
regenbuien, zal niet door ons gesteund wor-
den. Een regenton zal niet bijdragen aan de 
oplossing van de genoemde overlast, symbool-
politiek. 
 

Verkeerssituatie op de sluis en Oosterweg 
in  Nieuwe Niedorp                                                                 
Na de niets zeggend beantwoording van onze 
vervolgvragen  is contact gezocht met Veilig 
Verkeer Nederland, afdeling Wieringerland. 
Onze fractiesecretaris is uitgenodigd om op 
hun bestuursvergadering van 7 februari aanwe-
zig te zijn om te kijken of er gezamenlijk verde-
re actie ondernomen kan worden.  
 
Kleine windmolens                                                                             
Kleine windmolens, wat doen wij er mee? Niet 
direct afwijzen, maar onder voorwaarden toe-
staan. Nu het stroomnet op slot zit kan een ei-
gen kleine molen een oplossing zijn. Goede 
informatie is nodig en die werd niet gegeven op 
de informatieavond georganiseerd door de ge-
meente.    
 
Wat verder ter tafel kwam                                                                                           
In de rondvraag werd aandacht gevraagd voor 
de Oude Zeug. Deze mag niet verdwijnen want 
hij doet ook diens als vluchthaven voor de ple-
ziervaart. 
Ook werd de vraag aan de  fractie gericht om 
zich in te zetten voor een terugkeer van het 
postagentschap in het Winkelcentrum van 
Nieuwe Niedorp. 

 
Openbare fractievergadering 

 
maandag 13 februari 
aanvang 20.00 uur   

 
locatie: 

De Meerbaak, 
prof. Ter Veenweg 4,  
1775 BH Middenmeer 

 



LADAnieuwsbrief 128                                                               3                                                                            januari 2023 

UIT  DE  FRACTIE 

De raadsvergadering van 26 januari werd voor het grootste deel in beslag genomen door de be-
handeling van de kustvisie IJsselmeer. Voor de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie had de raad 
niet veel tijd nodig om het unaniem aan te nemen. Verder wat hamerstukken, vaststellen toeris-
tenbelasting en wat wijzigingen in gezamenlijke regelingen. 
Mirko Hruska (VVD) werd als  nieuw raadslid benoemd als vervanger van de door ziekte terug 
getreden Enno Bijlstra. 

Kustvisie IJsselmeerkust Aan ‘t meer 2030   
In een twee uur durend, bij vlagen warrig, de-
bat werd duidelijk dat de raad worstelde met 
het voorstel. Vooral de fractievoorzitters van 
SHK, Jip Pankras, en OHK, Alexander Bügel, 
hadden veel woorden nodig om hun standpunt  
duidelijk te maken. Zij hadden dan ook wat uit 
te leggen. Na de kustvisie eerder afgewezen te 
hebben viel het niet mee om de ommezwaai te 
maken om het niet gewijzigde voorstel, waar 
het projectboek uit weg gelaten was, nu wel te 
steunen. Vooral bij Bügel in zijn nieuwe rol als 
coalitiepartij viel het ongemak te beluisteren. 
De oppositie was niet te overtuigen de gewens-
te unanieme instemming te leveren. Uiteindelijk 
werd ons amendement de basis voor de stem-
ming. Enkele kleine tekstaanpassingen om het 
amendement krachtiger te maken, ingebracht 
door de VVD, was voor ons geen probleem wat 
uiteindelijk voor het CDA de doorslag gaf om 
het amendement te steunen. Ook OHK stemde 
er mee in op voorwaarde dat wij hun motie 
zouden steunen, waarin het college opgeroe-
pen werd de kritische houding van de raad te-
gen het Buitendijksplan, beogende zonne-
attollen en windturbines in de Wieringerhoek te 
plaatsen, aan alle betrokken partijen kenbaar 
te maken. Ook de PvdA stemde voor, alleen 
GroenLinks en D66 waren tegen waardoor het 
geamendeerde voorstel met 25 stemmen voor 
en 3 tegen werd aangenomen. Met dezelfde 
stemverhouding werd een aanvullend amende-
ment van OHK aangenomen.  
 
De amendementen: 
 De tekst van paragraaf 4.6 (Toetsingskader) 

aan te vullen met:  
 Er wordt ruimte geboden aan ontwikkelin-

gen die één of meerdere functies van de 
IJsselmeerkust versterken. Ontwikkelingen 
die een beperkende invloed hebben op 
drinkwatervoorziening, vogelstand, biodiver-
siteit, recreatie, agrarische activiteiten of de 
maritieme- en visserijactiviteiten zijn niet 
wenselijk. en de Kustvisie IJsselmeerkust 
‘Aan ’t meer 2030’ aldus gewijzigd vast te 
stellen; 

 

 Het projectenboek ter kennisgeving aan te 
nemen;De Kustvisie te hanteren als richting-
gevend document voor de omgevingsvisie; 

 Vast te stellen dat omtrent het Buitendijks 
plan de rijksoverheid bevoegd gezag is en 
dat besluitvorming daarover plaatsvindt in 
een separaat, op zich staand besluitvor-
mingstraject. 

 
De motie: 
De raad verzoekt het college: 
 de kritische houding van de gemeenteraad 

ten opzichte van het Buitendijks plan kenbaar 
te maken aan de verantwoordelijk Minister en 
de mede-opdrachtgevers van de Kustvisie 
(de gemeente Enkhuizen, de gemeente Me-
demblik en de provincie Noord-Holland);             

 de raad proactief te informeren over toekom-
stige ontwikkelingen rondom het Buitendijks 
Plan; 

 samen met de raad tot een zienswijze te ko-
men zodra het mogelijk is om deze in te die-
nen; 

 
Uitvoeringsagenda klimaatadaptatie  
De aangekondigde motie om gesubsidieerd 
regentonnen beschikbaar te stellen werd door 
Groen Links niet ingebracht. 
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                           AMENDEMENT 
 
 
 
 

Ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 
 
De raad van de gemeente Hollands Kroon in vergadering bijeen op 26 januari 2023 besluit 

 
          1.   De Kustvisie IJsselmeerkust ‘Aan ’t meer 2030’ vast te 
stellen                en het projectenboek ter kennisgeving aan te ne-
men 
          2.   De Kustvisie te hanteren als richtinggevend document voor de omgevingsvisie 
 
En de tekst bij paragraaf 4.6 ‘Toetsingskader’ aan te vullen met:  
 
Er wordt ruimte geboden aan ontwikkelingen die één of meerdere functies van de IJsselmeerkust 
versterken. Ontwikkelingen die een beperkende invloed hebben op drinkwatervoorziening, vogel-
stand, biodiversiteit, recreatie, agrarische activiteiten of de maritieme- en visserijactiviteiten zijn 
niet wenselijk en de Kustvisie IJsselmeerkust ‘Aan ’t meer 2030’ aldus gewijzigd vast te stellen. 
 
Toelichting 
 
In het afgelopen halfjaar is er veel commotie ontstaan omtrent de Kustvisie en haar implicaties 
voor de leefomgeving. Het IJsselmeergebied kent vele verschillende functies die met elkaar sa-
menhangen, maar hier en daar ook in spanning met elkaar staan. Met voorliggend amendement 
worden de identiteit, het karakter en de maatschappelijke functie van het IJsselmeer geborgd, 
maar wordt er ook uitgedaagd om plannen te ontwikkelen die alle functies van het IJsselmeer ten goe-
de beïnvloeden.  

 
Financiële gevolgen en dekking: geen 

Naam en ondertekening indiener:  

Henk van Gameren (LADA&Anders!) 

LADA&Anders!  zorgt  dat  de  ‘IJsselmeerwaarde’  wordt  bewaakt! 

 Na de raadsvergaddering is door de fractie deze verklaring naar buiten gebracht 
 
Gisteren, 26 januari, vergaderde de gemeenteraad over de Kustvisie IJsselmeerkust. Dit is een 
visiedocument dat vastgesteld door de gemeenten Medemblik, Enkhuizen en Hollands Kroon. Vo-
rig jaar heeft de gemeenteraad, in tegenstelling tot de andere twee gemeenten, de kustvisie niet 
vastgesteld. Er waren te veel twijfels over de gevolgen van de projecten die in het document wer-
den genoemd, zoals de Wieringerhoek en Plan Buitendijk. Een groot bezwaar was het voorne-
men om zonneatollen aan te leggen voor de kust van de drie gemeenten.  
 
Gisteren werd de Kustvisie opnieuw behandeld, maar in een uitgeklede vorm. De projecten zijn 
nu in een projectenboek samengevat, en er werd voorgesteld om dit projectenboek ter kennisge-
ving aan te nemen. Dit is een klein nuanceverschil met het vaststellen van een voorstel.  
 
LADA&Anders! heeft vorig jaar ook tegen gestemd, maar de nieuwe versie van de kustvisie nam 
onze twijfels nog niet weg. Weliswaar stond er niet meer in de kustvisie dat er gestuurd wordt op 
projecten als de Wieringerhoek of plan Buitendijk (deze worden nog apart aan de raad voorge-
legd), maar er zijn ook geen beperkingen voor toekomstige projecten in de visie opgenomen.      >  



LADAnieuwsbrief 128                                                               5                                                                            januari 2023 

 Naar onze mening biedt een visiedocument óók duidelijkheid over wat we niet willen, of over wat 
we te allen tijde willen behouden. 
  
Een mogelijkheid zou zijn om tegen de kustvisie te stemmen. Dit zou echter niet zo veel opleve-
ren, omdat de andere twee gemeenten hem al hebben vastgesteld. Daarom besloten we een 
amendement in te dienen, die alle functies van het IJsselmeer beschermt. Hierbij kun je denken 
aan drinkwatervoorziening, biodiversiteit en visserij. 
  
In de gemeenteraad werd duidelijk dat meerdere partijen worstelden met de kustvisie en haar mo-
gelijke implicaties. Na een twee uur durend debat waarin er meerdere (minder ingrijpende) amen-
dementen en moties werden ingediend, werd er besloten dat er wel over de visie gestemd zou 
gaan worden. Het amendement van LADA&Anders! haalde een overweldigende meerderheid. 
Behalve D66 en GroenLinks stemden alle partijen in de raad voor ons amendement. Hiermee 
hebben we ervoor gezorgd dat toekomstige projecten niet ten koste gaan van één of meerdere 
functies van het IJsselmeer. Kort gezegd: de ‘IJsselmeerwaarde’ wordt bewaakt!                        < 

Antwoorden  vragen  verkeerssituatie   
op  de  sluis  in   Nieuwe  Niedorp (2) 

 
 
 
Naar aanleiding van de beantwoording van eerder gestelde vragen heeft de fractie een vervolg-
vraag gesteld omdat de beantwoording voor ons onbevredigend was. Ook deze vraag werd ont-
wijkend beantwoord met niets zeggende argumenten die aan de werkelijkheid voorbij gaan. Dat is 
dat wegen als de Oosterweg niet meer geschikt zijn om het steeds groter en breder wordend 
vrachtverkeer te verwerken.  
Zoals op de openbare fractievergadering is medegedeeld is er contact gelegd met Veilig Verkeer 
Nederland en zal onze fractiesecretaris op 7 februari aanwezig zijn op de bestuursvergadering 
van de afdeling Wieringerwaard. 
 
Onze vervolgvraag: 
U geeft aan dat er op de Oosterweg voldoende mogelijkheden zijn om elkaar te kunnen passeren  
door gebruik te maken van de aanwezige inritten. Daarmee gaat u voorbij aan de gestelde vraag  
die voor het passeren specifiek ging over het gedeelte tussen de Boomerbrug en de sluis: Op de  
smalle Oosterweg zorgt dat ook voor problemen met tegemoet komend verkeer waardoor het  
elkaar passeren vooral in het stuk tussen de Boomerbrug en de sluis voor gevaarlijke situaties  
zorgt door de smalle, steile berm aan de slootkant. Op dit deel van de Oosterweg zijn geen  
woningen waardoor inritten ontbreken en er geen mogelijkheden zijn om elkaar te passeren.  
Graag alsnog een goed onderbouwd antwoord voor dit deel van de Oosterweg. 
 
Het antwoord van het college: 
De Oosterweg heeft inderdaad een steile berm. In 2021 is de weg verbeterd door grasbetontegels 
aan de steile kant aan te leggen, hierdoor kan men ook aan de steile kant een stukje veilig uitwij-
ken. Aan de andere zijde lagen al grasbetontegels, hierop kan ook uitgeweken worden.  
U geeft aan dat inritten ontbreken, maar op het deel van de Oosterweg tussen de Boomerbrug en 
de sluis zijn ook passeermogelijkheden. Namelijk ten hoogte van de weg naar Oosterweg 4, op 
de inrit naar de landbouwgrond ten hoogte van Strijkmolen 35, op de kruising Oosterweg en de 
Veert, en ter hoogte van de parkeerplaats (Oosterweg 1). Automobilisten kunnen elkaar op deze 
plekken passeren.  
Daarnaast is het zicht goed, waardoor tegemoetkomende automobilisten elkaar op ruime afstand 
kunnen zien aankomen. Ook is het aandeel autoverkeer beperkt, dus ook de ontmoetingsmomen-
ten zijn hierdoor beperkt.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
W. Eppinga                                                                         A. van Dam  
secretaris                                                                             burgemeester 
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Beste LADA/ geachte heer van Gameren 
 
  
Ik reageer naar aanleiding van de memo van de gemeenteraad van 23 januari 2023 jl. 
 
De memo doet vermoeden dat de wethouders contact hebben gezocht met omwonenden. Ik wil 
hier toch echt op reageren dat dit niet het geval is. De werkelijkheid is dat een paar omwonenden 
de geruchten hebben gehoord en het initiatief genomen tot het zoeken van contact met de ge-
meente. 
 
Ik wil aandacht vragen bij uw partij om het volgende: 
 
 Wij ervaren dat als het sportcomplex verhuisd gaat worden naar de andere kant van de Rand-

weg er sprake is van kapitaal vernietiging. Dit is in 2017 ook al geconstateerd door de ge-
meenteraad.  

 De prijzen voor materialen, energie en uurlonen zijn sinds 2017 fors gestegen en daarmee ook 
de kosten voor verhuizen, inrichting van sportcomplex en nieuwbouw. 

 Deze kapitaalvernietiging zal dan betaald gaan worden door de burger, oftewel door verhoging 
van de OZB of anderszins belastinggeld. 

 De memo doet vermoeden dat de sportverenigingen positief tegen het plan staan. Dit is niet 
juist; men staat open voor gesprek. Dus neutraal 

 Daarnaast vraag ik aandacht voor de natuurwaarde; er staan bomen, struiken etc. rondom de 
velden vertegenwoordigen veel dieren in diverse variaties. Dit mede door het stille karakter 
van de omgeving. 

 De waarde van het huis wordt aangetast.   
 De huizenbouw kan prima aan de andere kant van de randweg plaatsvinden. Echter schijnt de 

provincie (tenminste dat is gezegd door de wethouders bij aanwezigheid op het sportcomplex) 
hier wat op tegen te hebben. Misschien moet de gemeente en de provincie hier samen het 
‘conflict’ gaan beslechten in plaats van de ‘gemakkelijke’ weg te kiezen ten koste van de bur-
gers/bewoners.  

 
 Ik keer mij tot u omdat de website van Lada ons heeft aangesproken; visie op transparantie van 
gemeentebeleid en op het behoud van groen. 
 
 Op 22 februari zal een gesprek plaatsvinden met de beide wethouders. Zoals al geschreven; 
door ons geïnitieerd. Wij willen u vragen in deze binnen de raad de vinger aan de pols te houden 
en kapitaal- en natuurvernietiging te verhinderen. 
 
 Wij zien graag uw reactie tegemoet, 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Karin Epping & Andre Barnhoorn 
Graslaan 31 
06 288 31 002 

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

Alleen ondertekende artikelen worden opgenomen. 
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Nieuwe  expositie  in  provinciehuis:  

Ode  aan  het  landschap 

 
De nieuwe Dreefexpositie Ode aan het landschap is van 7 januari t/m 31 maart 2023 te zien in Pavil-
joen Welgelegen in Haarlem. De tentoonstelling is op werkdagen gratis te bezoeken.  
 
Door de eeuwen heen is het landschap de inspiratiebron geweest voor beeldend kunstenaars en la-
ter ook fotografen. Zij zijn gefascineerd door de werking van licht en ruimte, de kleurenpracht, de uit-
gestrektheid en de dynamiek van het landschap.  
In Ode aan het landschap is te zien dat kunstenaars niet alleen gefascineerd zijn door het landschap 
als beeld, maar ook door de elementen die ze gebruiken bij het realiseren van hun kunstwerken.  
 
Viskringloop 
Zoals in de kunstpraktijk van Claudy 
Jongstra die haar wandtapijten tot stand 
brengt met de wol van haar eigen scha-
pen en deze kleurt met de pigmenten uit 
de door haar zelfgekweekte planten, 
zichtbaar in het monumentale werk “18 
Carat”. Of het “schilderen met aarde” in 
het landschapswerk “Viskringloop” van 
beeldend kunstenaar Pé Okx in de Kop 
van Noord-Holland.  
 
Kunstenaars zetten zich ook in voor de 
opgaven in het landschap; zoals de ge-
ensceneerde fotografie van Rem van de 
Bosch toont met betrekking tot het stij-
gende water in lager gelegen polderland-
schappen. Of ze zetten zich in voor de 
veenweide-problematiek. Dit doen ze met 
een zelf gecreëerde Veenlijn aan produc-
ten uit het veenweidegebied, door kun-
stenaarscollectief Ketter & Co.  
 

 Het verhaal                                                                     
 Ode aan het landschap toont de bezoeker de poëtische interpretatie van het landschap, waarbij kun-
stenaars op zoek zijn naar de zingeving, de boodschap en het verhaal. Geluidskunstenaar Martijn 
Comes vat het als volgt samen; “het landschap als psychosomatisch kompas”.   
Aan de expositie werken mee: Claudy Jongstra, Ketter & Co (Irene Fortuyn), Pé Okx, Martijn Comes, 
Louis Swagerman, Rem van den Bosch, Martin Kers, Pieter de Vries en een Ode aan Peter de Rijc-
ke. 
 
Dreefexposities 
In de reeks ‘Dreefexposities’ wordt onder andere aandacht besteed aan werk van Noord-Hollandse 
kunstenaars en de kunstcollectie van de provincie Noord-Holland. Bovendien is er jaarlijks een expo-
sitie te zien in het kader van de nieuwe serie ‘Provincie op bezoek’. In het provinciehuis is ook door-
lopend een expositie te zien over de geschiedenis van het gebouw.  
 

https://www.noord-holland.nl 

“Viskringloop” van beeldend kunstenaar Pé Okx. 


