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Fractiesecretaris: Peter Couwenhoven
0226-413019
p.a.couwenhoven@quicknet.nl

Nieuwe Niedorp, 31 mei 2011

Betreft: samenvoeging gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringermeer en Wieringen

PERSBERICHT
Nu de Tweede Kamer zich in meerderheid achter het wetsvoorstel Hollands Kroon heeft geschaard
zullen wij moeten vrezen dat dit voorstel de eindstreep gaat halen. Natuurlijk zullen wij onze energie
eerst richten op de Eerste Kamer. De Eerste Kamer heeft een eigen rol en kan de regering vragen
het wetsontwerp te heroverwegen. Daar is alle aanleiding toe.
De procesgang in Niedorp is ver onder de maat geweest. Burgers in 2006 beloven niet te fuseren en
vervolgens vlak voor de verkiezingen in 2010 een onomkeerbaar (lokaal) besluit nemen, is een regelrechte aanslag op de democratie en ondermijnt het vertrouwen in lokale politiek. Zo ga je niet met
burgers om.
De herindeling is bedoeld om bestuursversterking re realiseren en het voorzieningenniveau tenminste te handhaven en zelfs te vergroten, zo is de burger voorgehouden. De stand van zaken is dat
besluiten voor dure investeringen, huisvesting, ICT en personeel, nu worden gedaan. De begrotingen
2012 e.v. zullen laten zien dat de burger het gelag zal gaan betalen: OZB stijgingen en verenigingen
dreigen hier de komende jaren tegenop te lopen. Dreigende bezuinigingen die kwetsbare groepen
treffen (Wajong en WMO) zullen immers ook lokaal tot nieuwe oplossingen moeten leiden.
Regeren is vooruitzien. Praktisch ingestelde politici met visie (hopelijk in de Eerste Kamer) zullen
zonder moeite tot de conclusie kunnen komen dat de effecten van de crisis en de bezuinigingen niet
zijn meegenomen in de inventarisatie door informateur Schoof. Binnen enkele jaren zal Hollands
Kroon wederom tegen zijn eigen grenzen en ambities aanlopen. Nieuwe noodzaak tot regionale samenwerking en zelfs fusie zal aan de orde komen. Voor de burger van Niedorp biedt dat kansen om
de binding met Schagen en Harenkarspel opnieuw politiek vorm te geven. Het streven naar identiteitsontwikkeling van Hollands Kroon is, ook al vanwege het tijdelijke karakter, verloren geld, tijd en
energie. De Eerste Kamer kan de regering adviseren verschillende fusies in de Kop in een keer goed
te regelen. Uiteindelijk zal dit geld besparen. Geld dat in de sociale cohesie gestopt kan worden. Pas
dan steekt de Kop de koppen bij elkaar.
LADA (Democratie Anders) zal de belangen van de Niedorpers onverkort blijven verdedigen en
houdt daarbij contact met haar burgers en onderhoudt zoveel mogelijk contact met bestuurders in de
hele regio die deze uitgangspunten met ons delen.

Fractie en bestuur LADA (Democratie Anders)
Ebe Elzinga, voorzitter
Rob Ravensteijn, fractievoorzitter
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Debat Tweede Kamer
Op woensdag 25 mei was een afvaardiging van LADA aanwezig bij de plenaire behandeling van het
wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer. Vanuit de beoogde gemeente Hollands Kroon was de belangstelling minimaal. Slechts
Niedorper wethouder Bijlstra en stuurgroep voorzitter Leegwater volgden het debat.
Afwezig
Evenals tijdens de hoorzitting op 8 april waren
er slechts vijf van de tien partijen aanwezig.
Ook nu ontbraken GroenLinks, D66, Christen
Unie, Partij voor de Dieren en de SGP. Bij hen
kennelijk geen behoefte om zich breed te informeren, maar wel een oordeel vellen tijdens de
stemming over het wetsvoorstel. Democratie
op zijn smalst.
Volgens verwachting
De uitkomst van het debat was volgens verwachting. De contacten die er met de verschillende fracties in de Tweede Kamer zijn, maakten duidelijk dat de grote fracties van VVD,
CDA en PvdA het wetsvoorstel zullen steunen.
De heren van Raak (SP) en Brinkman (PVV)
hielden een doorwrocht betoog waarin de
vraag gesteld werd: “Van wie is nu eigenlijk de
democratie? Van de burger of van de raad?”
Het antwoord is duidelijk. Niet van de burger.
De gekozen raad vertegenwoordigt de burger
en is het klankbord voor Kamer en minister.
Een referendum om de mening van de burger
daadwerkelijk te peilen is een schrikbeeld voor
VVD, CDA, PvdA en minister Donner. Deze
minister wist zelfs de ingediende zienswijzen
tot een farce te maken: “Op een bevolking van
twaalf duizend inwoners betekenen zestienhonderd zienswijzen iets meer dan tien procent”. Dat bracht de minister tot de conclusie
dat er dan bijna negentig procent van de bevolking voor is. Waar zeuren ze toch over in
Niedorp?

waaronder een ruime meerderheid in de raad
van Niedorp. Dit vraagt om deze fusie op tijd af
te ronden. Het CDA onderkent ongerustheid
onder de bewoners in Niedorp maar constateert dat er in de vier raden een grote meerderheid is. Ook het CDA kiest voor een snelle aanname van het wetsvoorstel. PvdAwoordvoerder
Heinen stelt dat aan alle spelregels is voldaan
en heeft er het volste vertrouwen in dat het
overleg in de Noordkop rond de problematiek
van Den Helder goed zal verlopen. Volgens
Heinen hebben de zittende partijen in Niedorp
de fusie tot inzet van de verkiezingen gemaakt
met als resultaat een ruime meerderheid in de
raad. Hij ziet dan ook geen reden om het wetsvoorstel te verwerpen.
Meerderheid
Het is duidelijk dat er in de Tweede Kamer een
ruime meerderheid is om dit voorstel te steunen. Diezelfde meerderheid zal er alles aan
doen om de Eerste Kamer te bewegen vast te
houden aan de datum van 1 januari 2012 voor
ingang van de fusie.
Het woord is nu aan de Eerste Kamer.

Standpunt
Het standpunt van de VVD is dat er in de vier
gemeenten een groot bestuurlijk draagvlak is

Peter Couwenhoven

Tweede Kamer lid Atzo Nicolaï (VVD) in zijn afscheidsbrief:
Democratie heeft meer te maken met luisteren naar de minderheid dan het doordrukken van de mening van de meerderheid.
31-05-2011
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Beste mevrouw Bruins Slot,
Uiteraard was het vanmorgen voor ons geen verrassing
onszelf in Trouw tegen te komen. Wel verraste het ons
aangenaam, dat Maaike van Houten ook u om commentaar had gevraagd. Trouw en Bruins Slot is voor ons
(zestigers) een bekende combinatie. Wij vonden het ook
bijzonder u tegen te komen (op afstand) bij de hoorzitting
op 8 april. Met een goed gevoel gingen wij - voorstanders
van samengaan met Schagen (ach, de rationele èn emotionele argumenten zijn u bekend) - huiswaarts. Indringende vragen van parlementariërs die zich uitstekend hadden
ingelezen. Met name het draagvlak in de gemeente
Niedorp kreeg bijzondere aandacht.
Natuurlijk zijn we het van harte met u eens dat in een democratie de volksvertegenwoordigers uiteindelijk de besluiten nemen. Sinds vorig jaar ben ik lid van de gemeenteraad
van Niedorp. Maar bij de volksvertegenwoordigers ligt dan ook het grote probleem in de
gemeente Niedorp. Alle partijen, zonder uitzondering (dus ook ‘mijn’ CDA), vermeldden
in hun verkiezingsprogramma 2006 tegen gemeentelijke herindeling te zijn. Binnen
een jaar na die verkiezingen nam de provincie Noord-Holland (hoezo van onderaf?) het
initiatief tot gemeentelijke herindeling. Geen kiezer kwam er meer aan te pas, want 7
weken vóór de verkiezingen in 2010 werd het Ahri2-besluit genomen.
Begrijpt u nu de boosheid in onze gemeente? Begrijpt u nu dat ruim 47% van de kiezers
op LADA en GroenLinks stemde? Onze ereburger en oud-wethouder Jan Mastemaker
heeft met pijn in het hart voor het eerst van zijn leven niet PvdA gestemd.
Democratie zoals wij die kennen is een groot goed. De heer Donner heeft ooit gezegd:
“Democratie is het enige alternatief voor burgeroorlog.” Maar dan moet je wel heel zorgvuldig met die democratie omgaan. Ons systeem is toch meer dan ‘de helft plus één’? Wat de
raadsleden in Niedorp in de periode 2006-2010 hebben gedaan is misschien niet ONdemocratisch maar op zijn minst ANTIdemocratisch.
Veertig jaar geleden mocht ik voor het eerst stemmen. Als hervormde stemde je toen nog
vrij automatisch CHU. Mijn vriend (Laernoes is geen onbekende naam in de kerkelijke
wereld) was ‘van de AR’. Met Willem Breedveld vierden wij bij elke verkiezing het feest
van de democratie met gebak. Ik ben nu (nog) raadslid maar bij een definitief besluit
vóór deze herindeling zal mijn feest uitgevierd zijn. Dan begrijp ik de mensen die zich
(meestal ten onrechte) hebben afgekeerd van de democratie. Dat doet me meer verdriet
dan ik hier kan uitleggen.
Ik zal voor altijd met de vraag blijven zitten waarom 1 jaar uitstel niet mogelijk is om op
welke manier dan ook de mening van de inwoners van Niedorp te peilen. Het gaat me,
dat zult u begrijpen, hierbij niet eens meer om de argumenten. Het gaat mij om het wezen
van de democratie. En die dreigt in mijn optiek kapot te worden gemaakt.
Met vriendelijke groet,

Adriaan Rodenburg
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Aan: Vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Cc: Fracties Tweede Kamer
Van: Adriaan Rodenburg
Dorpsstraat 1
1769 HA Haringhuizen
0224 218 289
laerburg@kpnplanet.nl
Haringhuizen, 8 mei 2011

Geachte mevrouw Bruins Slot en heren Heijnen, Lucassen, Van Raak en Verbeek (en de leden
die niet aanwezig waren op 8 april jl.)
Betreft: Gemeentelijke herindeling Hollands Kroon
Nog een paar dagen en de Tweede Kamer neemt een besluit over de gemeentelijke herindeling
in een deel van de kop van Noord-Holland. Spannend voor voor- en tegenstanders. Dat er tegenstanders zijn wist u vóór de commissievergadering op 8 april en liet u op die dag duidelijk
blijken. Uitstekend ingelezen, met vragen die de kern raakten, werd u ook nog geconfronteerd
met de heren Moras, Couwenhoven en Ravensteijn die duidelijk maakten dat de inwoners van
de gemeente Niedorp historisch, sociaal, economisch en cultureel alles te maken hebben met
Schagen en omstreken en weinig tot niets met Anna Paulowna, Wieringen en Wieringermeer.
Maar ook ontmoette u een gedeputeerde die niet geïnteresseerd was, en een (tijdelijk) burgemeester die zich niet verdiept had in het draagvlak onder de inwoners van Niedorp. Saillant detail: de burgemeester sprak van een verzoek van of namens de gemeenteraden om de raadsverkiezingen van 2014 te laten vervallen en zo de nieuwe gemeente rust te geven tot 2018. Overigens hebben de oude raad (2006-2010) en de huidige raad (2010-?) zich nooit uitgesproken over
dit verzoek. Is dit de democratie van de 21e eeuw?
Een burgemeester bovendien die op de hoorzitting sprak namens ‘de raad’. Dat kan toch geen
andere zijn dan de huidige gemeenteraad, die met 9 tegen 6 bepaald geen onverdeelde indruk
maakt. En u kent via andere kanalen de stemverhoudingen in Niedorp van 2010.
De tegenstanders van de voorgenomen gemeentelijke herindeling wordt verweten voornamelijk
emotionele argumenten te hebben. Maar wat te denken van een voor veel geld nieuw te bouwen
Centrum voor Jeugd en Gezin in Middenmeer terwijl in Schagen, waar 68% van de Niedorper
leerlingen voortgezet onderwijs volgt, een intergemeentelijk CJG wordt gesticht? Waar bovendien de Intergemeentelijke Sociale Dienst is gevestigd. En bijvoorbeeld het opzeggen van het
contract met de Dierenopvang Schagen? Alles in het kader van ‘harmonisatie’ in de nieuw te
vormen gemeente. Wat gaat nog volgen?
Dan de mogelijke vestiging van detailhandel op een Schager bedrijventerrein, grenzend aan onze
huidige gemeente. Geen enkele invloed op dreigende concurrentie voor onze eigen winkeliers.
>
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Juist emoties, angst voor ‘grootstedelijke’ aspiraties van Schagen (Met alle respect, een uit de
kluiten gewassen dorp met 18.000 inwoners. Wel met heel veel voorzieningen waarvan Niedorpers gebruik mogen maken.) zijn voor sommige voorstanders van de oostelijke variant reden om
met hun rug naar Schagen te gaan staan. En de opmerking ‘Je kunt je boodschappen toch in Schagen
blijven doen.’ is voor mij geen geruststelling. Eerder een belediging. Alsof het daarom gaat.
Maar wat is er mis met emoties? Drie keer in de afgelopen week hing ik de vlag uit. Koninginnedag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Vlaggen voor ‘De Ratio’?
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar stemde onze ereburger en jarenlang als wethouder dienaar van onze gemeente en zijn inwoners, vanwege deze gemeentelijke herindeling voor
het eerst van zijn leven op een andere partij. En de tot ver over onze grenzen bekende Niedorper schilderes van ‘Naïeven’ zal bij een definitief besluit voor ‘oost’ onmiddellijk haar bruikleenschilderijen terughalen uit het gemeentehuis van Niedorp.
Ja, emoties. Maar mensen zijn emotionele wezens. West-Friezen, en dat zijn ‘Nieruppers’, zijn
geen typen om de barricaden te beklimmen. Maar ruim 1600 zienswijzen in een gemeente met
12.000 inwoners zegt wel iets over de betrokkenheid van burgers. De zienswijzen werden hooghartig van tafel geveegd met als belangrijkste overweging: ‘Er zijn geen nieuwe argumenten aangedragen’. Bij zoveel arrogantie staan je gevoel èn verstand stil.
Daarom mijn dringende beroep op u, volksvertegenwoordigers, om het besluit te heroverwegen,
uit te stellen en in welke vorm dan ook onderzoek te laten doen naar het (wettelijk vereiste)
draagvlak in de gemeente Niedorp. Dat zou recht doen aan de gevoelens van de inwoners van
onze dorpen en daarmee het vertrouwen in de politiek herstellen.
Met vriendelijke groet,

Adriaan Rodenburg
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UIT DE FRACTIE

raadsvergadering 28 april
In de raadsvergadering van 28 april heeft LADA vragen gesteld naar aanleiding van de brief die door
de burgemeesters van Anna Paulowna, Niedorp, Wieringermeer en Wieringen naar de vaste tweede
kamer commissie voor binnenlandse zaken is gestuurd. Daarin vragen de burgemeesters om de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 in Hollands Kroon te laten vervallen. Het verzoek wordt gemotiveerd met de opmerking dat de vier gemeenteraden en de provincie het steunen. In de raad van
Niedorp is daar nimmer over gesproken, laat staan een besluit genomen. Reden voor de LADAfractie om burgemeester mevrouw van Dok daar op te bevragen. Na een onbevredigend antwoord
werd een motie ingediend waarvan de strekking was dat de raad van Niedorp van mening is dat de
tweede kamercommissie verkeerd is geïnformeerd en dat haar voorzitter, mevrouw van Dok, de kamercommissie daarvan op korte termijn schriftelijk op de hoogte moet stellen. De andere fracties
hadden er geen boodschap aan en zonder er ook maar één woord aan vuil te maken werd de motie,
met alleen de stemmen van LADA voor, verworpen. Daarmee hebben de andere fracties geaccepteerd dat de raad van Niedorp toestaat dat de vaste tweede kamercommissie, dus het parlement,
met onjuiste feiten wordt geïnformeerd.
Een belangrijk agendapunt was het voorstel tot ontwikkeling van de brede school in Nieuwe
Niedorp / Winkel. Daartoe moet het gemeenthuis verbouwd en aangepast worden om de school in
te huisvesten. Er zijn grote twijfels of dan de gewenste duurzaamheidsklasse B bereikt kan worden,
niet alleen bij de LADA-fractie maar ook bij het onderwijs. Leidend uitgangspunt voor de fractie is een
gelijkwaardige behandeling van de twee te bouwen brede scholen. In ’t Veld wordt nieuw gebouwd in
minimaal duurzaamheidsklasse B waarmee niet alleen een uitstekend klimaat in het gebouw wordt
bereikt maar ook lage exploitatiekosten. Dit moet ook de norm voor de school in Nieuwe Niedorp /
Winkel zijn. Uiteindelijk is de fractie akkoord gegaan met het verstrekken van het gevraagde investeringskrediet omdat wethouder van Dijk duidelijk maakte dat duurzaamheidsklasse B ook voor Nieuwe
Niedorp /Winkel gerealiseerd moet worden.
Adriaan Rodenburg heeft het feit aangekaart dat Niedorp niet beschikt over een actueel verkeersveilgheidsplan. Daartoe heeft de fractie een motie voorbereid. De overige fracties vonden dat dit nu
geen prioriteit heeft. Na toezegging van wethouder Bijlstra dat afspraken op het gebied van verkeersveiligheid en de afwikkeling daarvan aan de gemeenteraad worden voorgelegd, is de motie ingetrokken.
LADA versus Remkes
Natuurlijk was het een schoffering door de heer Remkes van de bevolking van Niedorp: “U kunt toch
blijven winkelen in Schagen?” Vooral het hiermee na-papegaaien van enkele Niedorper politici was
stuitend. Maar er stonden veel belangrijker redenen in de brief van LADA om weg te blijven bij het
bezoek van de heer Remkes vandaag aan Hollands Kroon. Met name het gebrek aan enige visie op
ontwikkelingen in de hele Noordkop en het aanbieden van een strategische visie Hollands Kroon, die
pas door een eventuele nieuwe gemeenteraad zal (?) worden vastgesteld, was de reden om niet
‘voor de bühne’ aan dit feestje deel te nemen.
raadsvergadering 26 mei
Een vergadering met veel hamerstukken en onverwachte wendingen. Die raakten onze fractie.
In het vragenhalfuurtje kwam PvdA fractieleider Sylvia Buczinsky met een brief, mede ondertekend
door alle andere fracties, waarin Adriaan Rodenburg als burger werd aangesproken op zijn brief aan
de vaste kamercommissie van binnenlandse zaken, gedateerd 8 mei. Daarin komt ook het optreden
van burgemeester van Dok tijdens de hoorzitting ter sprake. Buczinsky sprak daar haar afkeuring
over uit en vond dat het geen pas had om de rol van de burgemeester zo te belichten. Merkwaardig
dat zij van diezelfde burgemeester ruimte kreeg om Adriaan in de raad als burger aan te spreken.
Ook merkwaardig dat Buczinsky een oordeel uitspreekt over de hoorzitting waar zij niet aanwezig
was.
>
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Tijdens het debat over het voorstel om € 3,8 miljoen beschikbaar te stellen voor invoeren van het
ICT-pakket Hollands Kroon ontstond er een harde botsing tussen Jip Pankras en burgemeester van
Dok. Niet over deze zaak maar over uitspraken die Jip gedaan zou hebben op een van de “ínfo”avonden rond de fusie.
Mevrouw van Dok sprak de woorden: “Mijnheer Pankras u sprak zich uit over de Nazitijd en propaganda.” Een onterechte en ongecontroleerde beschuldiging. Verontwaardigd maakte de Jip duidelijk
wat hij wel had gezegd. Hij had de raad verweten te hebben zitten slapen, dat de raad visieloos was.
Excuses van de burgemeester bleven achterwege. Waar een ICT-discussie al niet toe kan leiden.
Onze fractie had grote moeite met het ICT-voorstel omdat het een onduidelijke financiering betrof
zonder duidelijke controle op de bestedingen. Wij waren ook van mening dat zo’n grote investering
beter in samenwerking met de gemeenten in de West-variant gedaan kon worden om zo tot kostenbesparing op de aanschaf te komen. Bovendien zal eenzelfde informatie pakket in beide gemeenten
de samenwerking vergemakkelijken.
Ook de VVD had moeite met de financiering en kwam met een amendement van Ivan van Staveren
waarbij stevige controle op de uitgaven werd ingebouwd. Met dit amendement konden wij het voorstel accepteren. Echter niet het college dat bij monde van wethouder Bijlstra bezwaren maakte. Een
langdurige schorsing was het gevolg met resultaat dat er een afgezwakt amendement op tafel kwam.
De VVD maakte de fout het oorspronkelijke amendement niet in te trekken. Daarop werd op verzoek
van onze fractie het eerste amendement in stemming gebracht. Van Staveren stemde tegen zijn eigen amendement waardoor dit met alleen de LADA-stemmen voor verworpen werd. Het tweede
amendement werd aangenomen waarbij wij tegen stemden.
Bij de behandeling van de jaarrekening 2010 werd door het college voorgesteld om het voordelig
saldo van € 480.000 toe te voegen aan de post grote reserves en te gebruiken voor de brede scholen. De fractie heeft de brede scholen hoog in het vaandel staan maar wil de sportvoorzieningen niet
vergeten en diende een amendement in om daarvoor € 150.000 te reserveren voor kleedkamers
sportpark de Kogge, het handbalveld in Kolhorn en de gevraagde subsidie door SchagenFM, groot €
20.000. Het college raadde af het amendement te aanvaarden. Wethouder Bijlstra deelde mee dat hij
werkt aan een plan om de sprotclubs tegemoet te komen en de gevraagde gelden voor de sportvoorzieningen uit de lopende begroting beschikbaar kan stellen met de toezegging in de volgende raadsvergadering met een voorstel te komen. Reden voor de fractie om het amendement terug te nemen.
Op 8 juni houdt de Vereniging Nederlandse Gemeenten haar jaarcongres. Daar zal gestemd worden
over het bestuursakkoord dat met de regering is gesloten. Ook de raad van Niedorp maakt zich grote
zorgen over dit akkoord omdat veel taken naar de gemeenten worden overgeheveld zonder dat daarbij de vereiste financiering meekomt. Vooral in de sociale paragraaf zit de pijn. De PvdA diende een
motie in om dit onderdeel af te wijzen. De fractie en uiteindelijke de hele raad steunen deze motie
met als consequentie dat wanneer het bestuursakkoord als totaalpakket in stemming wordt gebracht,
en niet in onderdelen, dat Niedorp dan zal tegen stemmen.
pc
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Fractiesecretaris: Peter Couwenhoven
0226-413019
p.a.couwenhoven@quicknet.nl

Nieuwe Niedorp, 12-05-2011

aan:

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

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

uitnodiging 13 mei, middagprogramma raden met de CvdK 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.
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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?

Aan de Heer J. Remkes,
Commissaris van de Koningin Noord Holland.
Geachte heer Remkes,
Namens de VVD afd. Schagen willen wij u laten weten dat wij het betreuren dat een herindeling door wordt gedrukt als het geval is in de
gemeente Niedorp en hebben dat ook in een
Zienswijze kenbaar gemaakt aan het bestuur
van de gemeente Niedorp.
Wij kunnen de brief die Lada heeft verzonden
(in bijlage) dan ook volledig ondersteunen en
willen u oproepen nog eens kritisch te luisteren naar de burger!

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,
A.S. (André) Groot
Fractievoorzitter VVD afd. Schagen.

Met vriendelijke groet,
Rob Ravensteijn,
fractievoorzitter LADA Niedorp

Nieuwe gemeente in kop van Noord-Holland
25 mei, wetsvoorstel – Vier gemeenten in de kop van Noord-Holland, Anna Paulowna,
Niedorp, Wieringen en Wieringermeer, gaan per 1 januari 2012 verder als de gemeente Hollands Kroon. Een meerderheid van VVD, CDA en PvdA in de Kamer is voor deze samenvoeging, vooral omdat de gemeenteraden van de vier gemeenten er zelf om hebben gevraagd.
Van Raak (SP) en Brinkman (PVV) zijn tegen de samenvoeging, omdat er volgens hen geen
draagvlak voor is bij de inwoners van de Noord-Hollandse gemeenten. Van Raak: "Van wie is de
lokale democratie, van de bestuurders of van de burgers?" Minister Donner (Binnenlandse Zaken): "De democratie is van ons allemaal. We hebben gezamenlijk gekozen voor een indeling met
gemeenten. Binnen deze eenheden kunnen wij meerderheden en minderheden tellen".
De Kamer stemt op 31 mei over het wetsvoorstel en de motie die bij het debat is ingediend.
De fracties van SP, PVV en Partij voor de Dieren stemden tegen het wetsvoorstel, samen 41
stemmen.

LADAnieuwsbrief 21

10

mei/juni 2011

Fractiesecretaris: Peter Couwenhoven
0226-413019
p.a.couwenhoven@quicknet.nl

Nieuwe Niedorp, 06-05-2011

aan:

de leden van de Tweede Kamer

betreft: stuk 32677
nota Samenvoeging van de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer,
Den Haag 28-04-2011

Reactie op de beantwoording door Minister Donner

MEMO
Geachte leden,
De reactie van de Minister op vragen en bevindingen aangaande het bovenstaande wetsvoorstel geven ons aanleiding hierover enkele opmerkingen te plaatsen.
3.2.1 toets draagvlak
Pagina 4
De leden van de VVD-fractie constateren dat er inmiddels in de gemeente Niedorp kritisch tegen de
samenvoeging wordt aangekeken en vragen aan de regering of er nog voldoende draagvlak in de
gemeente Niedorp is nu de verhoudingen daar anders zijn komen te liggen.
Onze opmerking hierbij:
Er is nimmer maatschappelijk draagvlak geweest voor aansluiting van Niedorp in de Oostvariant.
Ook in bestuurlijke kring zijn er altijd bedenkingen geweest:
- Informateur Schoof maakte reeds melding van het feit dat er tijdens zijn rondgang twijfels
waren bij deze keuze.
- De verkiezingsprogramma’s van 2006 spraken heldere taal: geen fusie, wel samenwerken.
De burger heeft zich hierover in 2006 niet kunnen uitspreken
- De dorpstours in Niedorp, de ingediende zienswijzen, maakten overduidelijk dat er door de
lokale bestuurders een grove inschattingsfout was gemaakt die tot op de dag van vandaag
hardnekkig wordt ontkend. De bestuurlijke reactie was/is gericht op negeren, haast maken,
uitsluiten en intimideren. Enkele voorbeelden:
- De motie Smit had als doel het Arhi2 besluit na de verkiezingen van 3 maart voor te leggen
aan de nieuwe raad. Voor de beoogde fusiedatum zou dat geen verschil zijn. Het besluit
werd evenwel op 13 januari genomen, vlak voor de verkiezingen.
- Daags voor de verkiezingen werd in Niedorp een huis-aan-huis folder verspreid met daarin
“de definitieve naam van de nieuwe gemeente”. Hiertegen is (achteraf) krachtig geprotesteerd. Desgevraagd gaf de burgemeester aan dat deze timing noodzakelijk was i.v.m. de tijdige behandeling in Den Haag (…)
- De verkiezingen van 3 maart werden door de coalitie nadrukkelijk NIET verbonden met de
herindeling. “Dat besluit was immers al genomen”, zo werd de burger voorgehouden. Geen
thema over de toekomst van Niedorp. De Kieswet beschermt de burger niet tegen dit soort
acties. Niet zorgvuldig. Zelf houden wij het op strijdig met de beginselen van behoorlijk bestuur.
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Landelijk onderzoek geeft aan dat gemiddeld 20% van de kiezers zich laat leiden door lokale
thema’s. In de bijlage kunt u zien hoe de stemming is verlopen. Ook valt af te lezen dat de
steun breed verspreid is over de gehele gemeente. Dit in tegenstelling tot wat wordt beweerd
op pagina 8. De aantallen negatieve zienswijzen zouden aanzienlijk hoger zijn uitgevallen als
e.e.a. door een onafhankelijk verificatiebureau zou zijn onderzocht. Een aanzienlijk deel positieve zienswijzen, verzameld door de lokale Golfclub is bovendien afkomstig van niet ingezetenen.
Door haast te maken en door het nemen van allerlei vroegtijdige en moeilijk omkeerbare besluiten is op intimiderende en arrogante wijze uitgedragen dat deze stappen zouden kunnen
meewegen als argument voor deze herindeling. (De regio kent vele schapen en dammen)

Het bestaan van de maatschappelijke binding tussen Niedorp en Schagen als centrumgemeente
wordt gezien. De vraag wordt gesteld in hoeverre Schagen bereid is ten koste van het eigen voorzieningenniveau voldoende aandacht te genereren voor het behoud van de leefbaarheid in de andere
gemeenten en de kleine kernen.
En even verder wordt betoogd:
De gemeente Schagen heeft nauwelijks een buitengebied en heeft geen kleine kernen, zodat het
vraagstuk van de leefbaarheid en het voorzieningenniveau in de kernen voor deze gemeenten niet
speelt (terwijl dat belangrijke opgaven zijn in de andere gemeenten in de regio). Ook het afwezig zijn
van de agrarische sector in Schagen wordt aangevoerd om het voorliggende verhaal te ondersteunen.
Onze opmerking hierbij:
Het wetsvoorstel Hollands Kroon is een onderdeel van een groter geheel zoals beschreven in onderdeel 2. De voorgeschiedenis en totstandkoming herindelingsadvies. Bovenstaande is niet meer van
toepassing zodra het voornemen over de westvariant (Schagen, Harenkarspel en mogelijk Zijpe) een
feit is. Met bovenstaande argumenten zou er geen plaats zijn voor een herindeling waarbij stad en
platteland worden verbonden. De feiten zijn anders: Een ruim vertegenwoordigde regio met kleine
kernen geeft meer eenheid en borging van afspraken voor het gebied. Het biedt Niedorp zeggenschap in het gebied waarmee zij zich verbonden voelt. Eerder hielden wij een pleidooi om gelijktijdig
te besluiten over het hele gebied dat door informateur Schoof is bezocht (zie bijlage 2). Zijn aanbevelingen 7,8,9 en 10 om tot een gezamenlijke agenda voor de regio te komen zijn nog altijd niet gerealiseerd. Het huidige proces leidt slechts tot naar binnen gekeerde gemeenten. Het pleidooi van de
heer Donner voor een kleinere overheid zou invulling kunnen krijgen door de west- en oostvariant
gelijk tot een nieuwe gemeente “Groot Schagen” om te vormen. Ook aan het criterium duurzaamheid
wordt daarmee beter voldaan. Nu al is duidelijk dat de beoogde gemeente Hollands Kroon in financieel opzicht niet sterker zal worden. Er worden lastenverzwaring en aantasting van het voorzieningenniveau voorzien om tot een sluitende begroting te komen. Centraliseren (Schagen) biedt betere mogelijkheden voor bestuur en burger.
Tot zover onze opmerkingen.
Het laatste woord is aan het parlement. Los van de vraag hoe het besluit zal luiden pleiten wij hier
voor aanpassing van het beleidskader of van de Wet Arhi zelf. Wij gunnen het geen enkele lokale
samenleving in dit land om speelbal te worden in een herindelingsproces zoals wij dat thans in
Niedorp meemaken. De term “van onderop” beoogt naar onze mening het mobiliseren van krachten
en saamhorigheid, een verbond burger – bestuur. Daarvan is thans in Niedorp geen sprake. In tegendeel.
Namens de fractie van LADA (Democratie Anders)
Rob Ravensteijn, fractievoorzitter

Peter Couwenhoven, fractiesecretaris

Bijlagen:
Verkiezingsuitslagen
Brief dd. 18 januari 2011, reactie op brief stuurgroep
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Splinter

Fusies van de baan

Kroon
Niedorpers kozen een jaar geleden zes vertegenwoordigers
van L.A.D.A. in de gemeenteraad. Die als dank van de
kiezer tweevijfde van de raadszetels mochten innemen. De
nieuwe partij verzet zich tegen
een herindeling met Wieringermeer, Wieringen en Anna
Paulowna tot fusiegemeente Hollands Kroon. Inmiddels heeft
minister Donner van Binnenlandse Zaken de voorspelbare
conclusie getrokken dat ook bij
de nieuwe getalsverhoudingen in
de raad nog altijd een meerderheid de keus voor Hollands
Kroon steunt. In een democratie
geldt de macht van het getal. Als
L.A.D.A. twee zetels meer had
gehaald, zou Niedorp een ander
fusietraject hebben gekozen.
Maar a(l)s is verbrande turf.
(J.Gr.)
Schager Weekblad, 04-05-2011

De fusie van Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg gaat
niet door, zo heeft het kabinet
besloten. Ook de herindeling van
Bergen, Gennep en Mook en
Middelaar is van de baan.
De Tweede Kamer had beide herindelingsvoorstellen na de val van
het kabinet-Balkende IV controversieel verklaard. Parlementaire
behandeling van de wetsvoorstellen tot fusie kon daardoor toen
niet doorgaan. De nieuwe minister van BZK, Piet Hein Donner,
heeft daarop overleg gevoerd met
gemeentebesturen en gedeputeerden die zijn betrokken bij de
herindelingen. Draagvlak voor
fusie ontbreekt bij Renswoude;
Scherpenzeel en Woudenberg willen alleen herindelen met Renswoude erbij. Het kabinet voorziet
geen grote problemen als de herindeling niet doorgaat. De kwetsbaarheid van Renswoude wordt
volgens Donner ondervangen
door de wens tot intensieve sa-

menwerking van de gemeente met
Veenendaal. De gemeentebesturen
van Mook en Middelaar en Bergen
verkiezen zelfstandigheid boven
samengaan met Gennep. Het
draagvlak voor samengaan is afgenomen na de raadsverkiezingen
van vorig jaar. De drie gaan samenwerken bij de aanpak van
regionale opgaven.
Ook de samenvoeging van Bussum, Muiden, Naarden en Weesp
wilde de vorige Tweede Kamer
niet meer behandelen. Volgens
Donner bestaat er in ieder geval
bestuurlijk draagvlak voor samenvoeging van Bussum, Muiden en
Naarden en een grenscorrectie ten
gunste van Weesp. Door de precaire situatie van Muiden is herindeling in het gebied urgent, aldus
de minister. Hij heeft er geen bezwaar tegen als dat gebeurt zonder
Weesp.
VNGMagazine, 29-04-2011

Precedent is geen norm bij herindeling
verzet als de Kamer daarin wijzigingen aanbrengt.
Een rommeltje, constateerden diverse partijen.
SP'erRonald van Raak
wilde een 'visie' van de
minister: 'Welke criteria
hanteert hij, wat vindt hij
Aanleiding was de brief
van het principe dat hervan Donner over de drie indelingen van onderaf
controversiële wetsvoor- moeten komen?' De disstellen tot gemeentelijke cussie concentreerde zich
herindeling. Twee daar- op de herindeling van
van heeft het kabinet in- Renswoude, Scherpenzeel
getrokken, het derde
en Woudenberg. Donner
wordt wel doorgestuurd heeft dit wetsvoorstel innaar de Tweede Kamer - getrokken omdat het niet
maar met de aantekening kan rekenen op draagvlak
dat het kabinet zich niet van Renswoude. Als

Welke criteria hanteert
BZK-minister Piet Hein
Donner voor een herindeling? Die vraag stond
centraal in het spoeddebat van de Tweede Kamer.

dat het criterium is, dan is
geen enkele herindeling
meer mogelijk, zei WD'er
Willibrord van Beek.
'Dan zetten we het land op
slot.'

draagvlak. Die criteria
zullen per situatie gewogen worden. Donner hanteert een brede interpretatie van het principe
'draagvlak'. Dat kan
draagvlak binnen een
De minister werkt aan
gemeentebestuur zijn, bij
een nieuw beleidskader
de bevolking, maar ook
voor gemeentelijke her- in een gebied. Het enkele
indelingen. Daarin kofeit dat één of zelfs twee
men niet de drie criteria
gemeenten tegen zijn,
die het CDA eerder had
hoeft niet te betekenen
voorgesteld ('Van onderaf, dat een herindeling niet
van onderaf, van ondoorgaat. Renswoude is
deraf). Donner kiest voor weliswaar een precedent,
zei Donner, 'maar een predrie andere criteria: de
bestuurlijke opdracht van cedent is niet gelijk de
gemeenten, de urgentie
norm of een model voor
en het
de toekomst.
VNGMagazine, 27-05-2011
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Meerderheid in Kamer
voor
Hollands Kroon

Kroon-discussie:
tevreden en
verontwaardigd

DOOR HARRY DE JONG

- Tevredenheid en vertrouwen
bij voorzitter Peter Leegwater van de
stuurgroep Hollands Kroon, teleurstelling en verontwaardiging bij Lada gisteravond na behandeling van het wetsvoorstel voor Hollands Kroon in de Tweede
Kamer.
Leegwater zag hoe zich een meerderheid voor de herindeling aftekent in de
Kamer, waar de vertegenwoordigers van
WD, CDA en PvdA aangaven het voorstel
voor samenvoeging van Anna Paulowna,
Wieringen, Wie-ringermeer en Niedorp te
steunen. „Het wetsvoorstel zal volgende
week dan ook worden aangenomen", aldus
Leegwater.
Adriaan Rodenburg van Lada toonde
zich teleurgesteld. „Vooral in de houding
van PvdA-woordvoerder Heijnen. Er is
door voorstanders blijkbaar goed gelobbyd. Hij deed niet eens een poging te
suggereren een eigen mening te hebben,
maar liet het geluid vanuit de provincie
Noord-Holland horen."
Als de Tweede Kamer komende week
instemt met Hollands Kroon, moet de
nieuwe Eerste Kamer voor 13 september
zijn fiat geven aan de nieuwe gemeente om
deze per i januari mogelijk te maken. Rodenburg kondigde gisteravond aan dat
Lada ook de Eerste Kamer nog zal proberen
te bewerken om het wetsvoorstel af te wijzen.
DEN HAAG

- Een meerderheid van de
Tweede Kamer is voor de vorming van fusiegemeente Hollands Kroon. Dat bleek gisteravond, toen de Kamer het wetsvoorstel
besprak voor de samenvoeging van Anna
Paulowna, Wieringen, Wieringermeer en
Niedorp.

DEN HAAG

Alleen SP, PVV VVD, CDA en PvdA
kwamen hiervoor naar de Kamer. SP en PW
spraken zich uit tegen de fusie, omdat volgens deze partijen een meerderheid van de
Niedorpse bevolking zich liever aansluit bij
Schagen, Ha-renkarspel en Zijpe. Minister
Donner wees erop dat dat niet is gebleken
bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen. „Hoewel de plaatselijke partij die de
voorgestelde herindeling afwijst de grootste
werd, is de meerderheid van de gemeenteraad van Niedorp nog altijd voor het samengaan met Anna Paulowna, Wie-ringen
en Wieringermeer."
Pleidooien van SP en PW om via een referendum de mening in Niedorp te peilen,
wees Donner van de hand. „Een referendum wordt niet voorgeschreven in de wetgeving rond herindeling en kan zodoende
nooit bepalend zijn." Een motie van PW om
het wetsvoorstel voor Hollands Kroon in
te trekken raadde de minister af. „De gemeenren hebben zelf het initiatief genomen
voor deze herindeling. Die is volgens onze
eigen spelregels verlopen, dus ben ik procedureel niets eens bevoegd dit voorstel in te
trekken."
Dinsdag volgt de stemming in de Kamer.

Schager Courant, 26-05-2011

Schager Courant, 26-05-2011

Lada boycot Remkes
NIEDORP - Het Niedorpse Lada boycot vandaag het werkbezoek van commissaris van de
koningin Remkes aan de Hollands Kroongemeenten.
De fractie schrijft zeer teleurgesteld te zijn
door een uitlating van Remkes bij een bezoek
aan Niedorp eerder dit jaar. Remkes stelde toen
als antwoord op bezwaren tegen de fusie dat
'Nie-dorpers nog steeds mogen blijven winkelen in Schagen als Hollands Kroon doorgaat'.
Het werkbezoek staat in het teken van de
strategische visie voor Hollands Kroon. Remkes krijgt deze toekomstblik op de fusiegemeente 's middags overhandigd. Thema is ook
binding in de Noordkop als sociaal-economische eenheid. Lada vindt dat juist voor
dit onderwerp meer bestuurders uit het noordelijke deel van de provincie uitgenodigd hadden moeten worden.

Vergadering gemeenteraad terug te horen
NIEDORP - In navolging van
vele gemeenten zijn inmiddels de
gemeenteraadsvergaderingen
van Niedorp straks ook terug te
luisteren. De geluidsband is binnenkort via website van de gemeente Niedorp
(www.niedorp.nl) te beluisteren.
Videobeelden van de jongste
raadsvergadering (28 april
jongstleden) zijn ook te zien op
www.lada2010.nl.
Schager Courant, 04-05-2011

Schager Courant, 13-05-2011
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