Niedorp, 28 maart 2011

Petitie aan het adres van de Minister van Binnenlandse Zaken
Mr.P.H.Donner inzake herroepen van gemeentelijke herindeling van de
gemeenten Niedorp, Anna Paulowna, Wieringermeer en Wieringen tot
Hollands Kroon

Talloze malen heeft het bestuur van de Provincie Noord-Holland van deze regio te
horen gekregen dat deze herindeling niet gewenst is . De Provincie stelt de
randvoorwaarden vast. Bij schrijven van 25 mei 2009 is door ondergetekende aan
het provinciebestuur kenbaar gemaakt dat de adviseur van de provincie de heer
Schoof een ongelukkig advies aan de gemeenteraden heeft gegeven. Daar denken
de fusiepartners anders over. Bij schrijven van 15 juni 2009 werd mij
medegedeeld door de heer Borghouts, destijds commissaris dat alle aangevoerde
argumenten waren gewogen, maar dat de provincie geenszins van plan was om het
voortouw te nemen in deze herindelingdiscussie. Met andere woorden : het
provinciebestuur kon leven met het Schoof-advies.
In Uw nota 28 750 van 3 april 2009 schrijven uw ambtenaren op pagina 9
volgende zinsnede: “ bij een negatieve zienswijze van een of meer omliggend
en/of naburige gemeenten dient in het herindelingsadvies te zijn aangegeven
waarom het herindelingsproces toch is doorgezet “
In de gemeente Niedorp waren er nagenoeg meer dan 2000 negatieve zienswijzen.
Nimmer is de bevolking van deze gemeente uiteengezet waarom die fusie toch
moet doorgaan. Zelfs nu het Wieringerrandmeer niet meer wordt gerealiseerd,
blijft de voorgestelde fusie onlogisch, onwerkbaar en slecht geografisch gepland.
Op 16 maart 2010 schreef de staatsecretaris van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijkrelaties, drs. A. Th. B. Bijleveld –Schouten mij dat mijn
inbreng in dit fusieproces meegenomen zou worden bij de verdere behandeling
van het herindelingadvies. Zij bedankte mij in de laatste zinsnede voor de aan haar
gedane mededeling. Ruim een jaar verder heeft de Ministerraad een besluit
genomen en gaat dat aan de Tweede Kamer voorleggen. Wilt U dat besluit nog
eens kritisch bekijken?? Nog steeds is dit proces omkeerbaar en ik zal U zeggen
waarom nog eens goed gekeken moet worden naar dit besluit.
-

gemeente Schagen wil fuseren met Niedorp, Harenkarspel,Zijpe.

-

destijds was voormalig burgmeester Weerwind, thans burgemeester van
Velsen, slecht ingevoerd in dit gebied en bovendien gebrouilleerd met de
burgemeester van Schagen

-

u van ons burgers niet moet verwachten dat wij veel vertrouwen hebben in het
provinciebestuur na Icesave , evenmin in benoeming van mevrouw van Dok
tot burgemeester van Niedorp. In het profiel van de nieuw te benoemen
burgemeester van Niedorp stond dat de nieuwe burgemeester het lopende
fusieproces diende te accepteren !!! Maar een burgemeester staat toch boven
de partijen?

-

dat argumenten worden aangevoerd dat het zou gaan het winkelen in Schagen

-

dat zelfs de huidige CvK van Noord-Holland burgemeester van Dok van
Niedorp in deze nakauwt.

-

dat talloze betere varianten zijn te bedenken met Schagen als
centrumgemeente

-

dat deze fusie scheppen met geld kost en over enkele jaren de oost en
westvariant toch bij elkaar gevoegd gaan worden

-

dat de tot nu toe gemaakte kosten onderdeel kunnen uitmaken van een beter
geografisch geplande herindeling

-

dat U het besluit in de Ministerraad andermaal overweegt en het besluit
intrekt.

drs .J .J. .Jong, voorzitter stichting tot behoud historische erfgoed VZM
bestuurslid Erfgoedcentrum OpZeeland, Kolhorn
kunsthistoricus, publicist, journalist

