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Nieuwe Niedorp, 12-05-2011
aan:

H. Daalmijer, griffier van Anna Paulowna
P. Leegwater, voorzitter stuurgroep
Collega en raadsleden Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen, Wieringermeer.

Afschrift: gemeenteraden Harenkarspel, Schagen, Zijpe en Den Helder.
betreft:

uitnodiging 13 mei, middagprogramma raden met de CvK heer Remkes

Geachte heer Daalmijer, e.a.,

Hierbij geven wij u aan dat onze fractie niet aanwezig zal zijn bij het middagprogramma over de
strategische visie Hollands Kroon waarvoor wij zijn uitgenodigd. Dat niet alleen, wij willen dat ook
motiveren en delen met andere betrokkenen waarvan sommige wel en andere belanghebbenden niet
zijn uitgenodigd.
Als raad van Niedorp hebben wij al eerder dit jaar deelgenomen aan een werkbezoek met de heer
Remkes. Wij hebben toen over alle onderwerpen met hem kunnen spreken. Wij willen niet verhullen
dat wij als burger en volksvertegenwoordiger zeer teleurgesteld zijn na de mededeling van de
commissaris dat wij als Niedorper nog steeds mogen winkelen in Schagen als Hollands Kroon
doorgaat. Deze reductie van democratie en burgerparticipatie gaat ons veel te ver. Gelukkig heeft ook
onze burgemeester tijdens de hoorzitting in Den Haag, ook sprekend namens de raad van Niedorp, dit
“te kort door de bocht” genoemd. Wij willen bestuurlijke invloed in het gebied waarmee we sociale
cohesie hebben. Niet meer en niet minder en in lijn met het beleidskader herindeling.
Het middagprogramma vanaf 14.00 uur vermeldt enkele belangrijke en interessante onderwerpen:
- De Kop als nieuwe identiteit. Werken aan een sterk imago en binding in de kop als sociaal
economische eenheid. Aansluitend bij wat tijdens de conferentie op Texel aan de orde is
geweest. Probleem: Een belangrijk deel van de bestuurders is hiervoor niet uitgenodigd. Een
valse start kan de opmaat zijn voor nieuwe problemen in de samenwerking. Niet doen zo.
Liever leren van de eerder vastgelopen samenwerking.
- De implementatie van de aanbevelingen 7-10 van informateur Schoof. Eveneens zeer
belangrijk. Nog belangrijker: deze aanbevelingen kunnen het beste “van onderop” worden
gestimuleerd. Vergelijkbaar met de opvatting zoals verwoord in het beleidskader herindeling.
Gemeenteraden hebben deze aanbevelingen overgenomen maar verzuimen tot nu toe om de
portefeuillehouders hiervoor aan het werk te zetten. Wie is de coördinerend portefeuillehouder
in de Noordkop ??? Hij of zij kan in overleg met de provincie tot afstemming komen over de
verschillende taken. Hoe steviger de regionale agenda wordt ingevuld, hoe bescheidener de
investeringen in de nieuw te ontwikkelen organisaties. Meer efficiëntie zal nodig zijn (zie
meerjarenbegrotingen).
- De verschillende taakopdrachten: “Deetman-Mans”, “commissie Remkes”, “commissie
Leemhuis”, de invulling van de aanbevelingen 7-10 van informateur Schoof: Goed om over na
te denken, beter om over te spreken als de Noordkop daadwerkelijk de koppen bij elkaar

steekt. Bij deze roepen wij alle raden in de Noordkop op om de colleges de daad bij het woord
te voegen en een aanpak vanuit de basis te organiseren.
De strategische visie Hollands Kroon tenslotte heeft een hoog “als-dan gehalte”. Hollands Kroon
bestaat niet, de vier raden hebben de visie slechts voorlopig vastgesteld, de gezamenlijke RKC’s
hebben aangegeven dat er veel wenselijkheden in staan, het ontbreekt nog aan keuzes die gemaakt
moeten worden. De begrotingen 2012 e.v. zijn zorgelijk en vragen om nieuw denken. Waar houden
we ons mee bezig? Is dit enkel voor de pers? De voorlopige strategische visie is nog niet eens
gedeeld met de omliggende gemeenten, laat staan met hen afgestemd of verwerkt tot een regionale
strategische visie.
Als de bijeenkomst van vrijdag zich wil richten op rust en dynamiek, heb het dan liever over politieke
rust en dynamiek. De raadsmeerderheid in Niedorp voor Hollands Kroon bestaat slechts omdat het
Arhi 2 besluit is genomen vlak voor de verkiezingen. Voor de burger was er geen keuze voor een
bestuurlijke toekomst. Wij zijn ervan overtuigd dat ook in de huidige raad de voorkeur voor aansluiting
bij Schagen en Harenkarspel nog onvoldoende tot uitdrukking is gekomen. Graag hadden wij dat
willen toetsen door het houden van een referendum. Het werd ons en de burger niet gegund. Hoezo
maatschappelijk draagvlak?
Met het project Kroongetuigen en Kroonjuwelen wordt de zaak in Niedorp er niet beter op. Het blijft
ontkennen van wat er leeft in Niedorp. Het zal de meest wenselijke ontwikkeling van de Kop als
nieuwe identiteit slechts in de weg staan.
Het blijft hopen op andere tijden, betere tijden.

Met vriendelijke groet,
Rob Ravensteijn,
fractievoorzitter LADA Niedorp.

