Verslag van de openbare fractievergadering van de SHK,
gehouden op 23-01-2019 in Nieuwe Niedorp.
Concept: 31012019
Aanwezig van de fractie: Jip Pankras, Piet Dijkstra, Henk Koomen, Jeffrey Leever, Pim de
Herder, Gerrit Roos.
Afwezig m.k.: Peter C. Meijer.
Aanwezig van het bestuur: Huig Hollander, Marieke Roos (not.)
Verder diverse insprekers.
1. Opening verricht door de voorzitter Jip Pankras.
2. De bouwplannen voor een onderkomen voor buitenlandse werknemers in ‘t Veld.
Toegelicht door de heren J. de Boer en D. Vlaming. De heer de Boer heeft enige tijd geleden
een veehouderijbedrijf aan de Westerweg gekocht. Het land is bedoeld voor zijn 225 ha.
groot vollegronds groentebedrijf. (Meer hierover: www.verseoogst.nl) .De heer de Boer is
voornemens een onderkomen voor buitenlandse werknemers te bouwen op de plek van de
verouderde bedrijfsgebouwen aldaar ten behoeve van zijn uitzendbureau Agrostar. (meer
over dit bedrijf: ( www.agrostrar.nl ).
Dit bureau wil op deze locatie ruim 200 plaatsen realiseren voor een termijn van 20 jaar. Zelf
geeft hij werk aan ongeveer 100 mensen.
Bij een bezetting van 85% is er voor een gezonde exploitatie echter ruimte voor een 200 tal
plaatsen nodig. Ingecalculeerd is een permanent toezicht, verzorgd door 2 personen. De
helft van de bezetting zal dus in de regio werkzaam zijn, ook buiten de gemeente Hollands
Kroon.
Er volgen nog enkele verduidelijkende vragen door de fractie.
3. Bestemming voor twee panden aan de Dorpsstraat 119 en 115 in Nieuwe Niedorp.
Toelichting door mevr. Van Staveren en haar zoon Sander.
De familie verhuurt een pand in de Dorpstraat aan de Aldi. Daarnaast kunnen ze misschien
de beschikking krijgen over een belendend gebouw. De Aldi gaat binnen afzienbare tijd
vertrekken naar het winkelhart. De familie van Staveren wil graag dat deze panden de
bestemming detailhandel behouden/krijgen. Er zou dan winkelnering blijven in de
Dorpsstraat. Boven deze zaken moeten dan twee woningen gebouwd worden. De fractie
heeft geen bezwaar tegen winkels op die plek en wacht de plannen van de familie af.
4. Bouwplannen voor een onderkomen voor buitenlandse werknemers in de Moerbeek.
Een toelichting volgt door drie buren o.l.v. mevrouw C. J. van den Beldt.
Nu zijn er op het bedrijf van de gebr. Wit een 40-tal Polen en Roemenen ondergebracht,
waarvan de dames zeggen af en toe overlast te ondervinden. Gevraagd wordt nu op een

nabije locatie nog een bouwwerk op te richten voor 60 werknemers. Burgemeester Nawijn
zou gesproken hebben over een vergunning voor 15 jaar. Mening van de fractie: in ieder
geval alleen voor eigen personeel. Anders verwijzen naar Wieringerwerf. Geen plek voor
mensen die buiten de gemeente werken.
Als bijlage de geschreven bezwaren van de dames. Te vinden onder aan het verslag.
Geadviseerd wordt door enkele fractieleden om binnen de nog toegestane tijd een
zienswijze in te dienen. Door het college is aangegeven dat aanvragen die nog binnen zijn
gekomen pas worden behandeld als de nieuwe regelingen zijn vastgesteld.
5. Uitzetting de familie Imming uit de Schelphorst.
Een schrijnend geval vindt de fractie.
De Schelphorst valt in Milieucategorie 4, de op 2 na zwaarste categorie die er is. De familie
heeft een vervoersbedrijf (agrarische producten) ter grootte van één vrachtwagen, gevestigd
in de gebouwen van het voormalige bedrijf van de Putten en bewoont de aanpalende
bedrijfswoning sinds 2016. Door de gemeente is hem indertijd gevraagd te zorgen voor
afvalbakken en ook is het jongste kind ingeschreven op dit adres.
Enkele jaren geleden is tegenover zijn pand een woning afgebroken.
In augustus 2018 is hem aangezegd dat hij verhuizen moet vanwege de milieucategorie 4
van de Schelphorst. Overigens: er wonen meer dan 20 gezinnen op dit bedrijventerrein.
De heer Imming heeft een bezwaar ingediend, maar dit is afgewezen. Hij heeft meerder
malen gepoogd in gesprek te komen met B en W om de argumenten van deze afwijzing te
vernemen. Hij is echter niet verder gekomen dan mevrouw van Iperen van handhaving. Dit
zit hem zeer dwars.
Nu is er de mogelijkheid om in het buitengebied van de Wieringermeer een leegstaande
boerderij te kopen. De familie wil dan verhuizen. Via een bestemmingswijziging zou het
mogelijk gemaakt kunnen worden zijn bedrijf daar uit te oefenen. Dit is door de gemeente
afgewezen zonder een duidelijke toelichting. Hij heeft nog een maand respijt, dan moet hij
zijn woning verlaten.
Jip Pankras adviseert hem in ieder geval via de WOB de betreffende stukken op te vragen.
De gehele fractie vindt dit een zeer pijnlijk geval. De communicatie met de gemeente schiet
te kort en met een positieve insteek zou er besloten kunnen worden het bedrijf
toestemming te verlenen zich in het buitengebied te vestigen. Overigens: zou er gezien het
grote aantal bewoners op Schelphorst het besluit niet kunnen worden teruggedraaid?
De fractie is van mening machteloos te zijn in deze en overweegt geen aktie.
6. Binnengekomen app van Arnold Philipsen
Arnold stuurt een app door van iemand die bezwaren heeft tegen de dienstverlening van de
gemeente vanwege een aanvraag van een pas. De vergadering adviseert Arnold contact op
te nemen met wethouder Mary van Gent.
7. Naar aanleiding van de raadsagenda.
Jip vermeld dat de auditcommissie komt met een advies over de toekenning van gelden aan
RTV Noordkop. De zaak is bij ieder bekend
Hierna sluit de voorzitter de vergadering.

m.roos

Volgende openbare fractievergadering op 20 februari 2019. Deze wordt gehouden op
woensdag In Dorpshuis Hippo Kerkhofsteeg 2-4 – 1777 CC Hippolytushoef, van
19.30-21.30.

Bijlagen zaak Moerbeek

