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Aan:
Gemeente Hollands Kroon
t.a.v. het College van B & W
Postbus 8
1760 AA Anna Paulowna

Provincie Noord-Holland
t.a.v. het College van Gedeputeerde Staten
Postbus 123
2000 MD Haarlem

Hippolytushoef, 27 juni 2020

Onderwerp: Nasleep Wieringerrandmeer-proces

Geacht College,

Vanaf de eeuwwisseling hebben GS en de colleges van B&W van zowel Wieringen als rechtsopvolger
Hollands Kroon zich in de nesten gewerkt bij de taakvervulling in de PWN (Polder Waard Nieuwland).
Aan de ene kant is in het ‘Verdrag van Wieringen’ overeengekomen om de agrarische sector in een
dynamisch gebiedsproces verder te ontwikkelen én te verbreden, terwijl anderzijds een
samenwerkingsovereenkomst (SOK) is gesloten met een projectontwikkelaar om te komen tot totale
ontpoldering van diezelfde boeren-eigendomspolder. Zowel met de boeren als met de beoogde
ontwikkelaar is overeengekomen om gerezen geschillen niet gerechtelijk uit te vechten maar in der
minne te schikken. Op 01-10-2001 is ingezet op het ontpolderingsplan, zonder op zorgvuldige wijze
rekening te houden met de agrarische ondernemers in de polder. Zonder informatieverstrekking is
onder aansturing van het duo Meijdam/Hooijmaijers van stapel gelopen met EU-POP gesubsidieerde
aankopen van landbouwgronden en -bedrijven in de polder door de provincie NH. De aan de subsidie
verbonden EHS (Ecologische Hoofd Structuur) transitie van de aangekochte gronden is voor B&W van

Wieringen aanleiding geweest tot toepassing van flankerend beleid in de vorm van een planologische
lockdown in combinatie met WVG (Wet Voorkeursrecht Gemeenten). In het bijzonder ons bedrijf is
daardoor getroffen. Al onze aanvragen tot facilitering van lopende en nieuwe bedrijfsontwikkelingen
zijn zo bijna twee decennia lang op dood spoor gezet middels berekenend getalm. Een schade en
leed veroorzakend gedrag dat op zijn beurt heeft geleid tot verruwing van bestuurlijke
omgangsvormen met conflictsituatie, mede veroorzaakt door het voortdurend opschorten van de
opkoop/verplaatsingsregeling bij de grondverwerving in de PWN. Deze regeling is gebaseerd op
volledige schadeloosstelling conform de ‘spelregels’ van de onteigeningswet én jurisprudentie
daarover. Het getalm heeft de verkoop van ons bedrijf aldus verhinderd. Inhoudelijk overleg over de
gevolgen van e.e.a. wordt uit de weg gegaan. Het brengt mij tot de volgende WOB-verzoeken:
-

-

-

Op 17 maart 2003 heeft de heer
werkzaam bij ‘WLTO-Makelaardij’ -tijdens formeel
overleg met de heren
en
namens de provincie- zowel mijn
rundveebedrijf als het bloembollenbedrijf aan de Polderweg te koop aangeboden. Het
aanbod van de heer
is echter door het duo van de hand gewezen. Graag ontvang ik
in het kader van de WOB van GS een kopie van de gespreksnotities c.q. (interne)
verslaglegging met motivatie betreffende het door provinciale aankopers afgewezen aanbod.
Naar ik meen voorjaar 2007 -4 jaar na bovenstaand aanbod- heb ik alsmede de overige
eigenaren en huurders van gronden gelegen in het exploitatiegebied van het randmeer
project een door Jan van Zijl ondertekend schrijven ontvangen van het ´Projectbureau
Wieringerrandmeer´ betreffende grondverwerving Wieringerrandmeer. Aangegeven wordt
dat de SOK is getekend maar dat de provincie pas tot actieve verwerving zal overgaan
namens de gemeenten en marktpartijen als definitief vaststaat dat het project doorgaat.
Graag ontvang ik in het kader van de WOB van de gemeente een kopie van dit schrijven.
In het najaar van 2010, nota bene 9 jaar na de POP-gesubsidieerde start van het
randmeerproject blijkt er nog steeds geen bereidheid te bestaan tot actieve
grondverwerving. Oorzaak: er blijkt geen overeenstemming te zijn bereikt door de SOK
partijen onderling. Er is een miljoenendans gaande zo blijkt uit een schrijven van de beoogde
projectontwikkelaar Lago Wirense aan de Provincie Noord-Holland verstuurd op 28
september 2010. De brief blijkt het begin van het einde van het randmeerproject. De
aankooptitel voor actieve grondverwerving op onteigeningsbasis is er niet meer gekomen.
Graag ontvang ik in het kader van de WOB van de provincie een kopie van dit schrijven.

Onder dankzegging voor toezending,

Met vriendelijke groet,

Kopie aan mevrouw
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Geachte heer

,

Op 30 juni 2020 hebben wij uw verzoek op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob) ontvangen. Tevens heeft u een
gelijkluidend verzoek ingediend bij de gemeente Hollands Kroon.

Uw kenmerk
Uw brief van 30 juni 2020

In dit verband is daarom overleg geweest met de gemeente over de
beantwoording van uw verzoek.
In het kader van de Wob verzoekt u ons concreet om de volgende
documenten.
1. Gespreksnotitie c.q. interne verslaglegging van 17 maart 2003
tussen de heer
werkzaam bij ‘WLTO-Makelaardij’ en de
heren
en
namens de provincie.
2. Een schrijven van de projectontwikkelaar Lago Wirense aan de
Provincie Noord-Holland verstuurd op 28 september 2010.
Wij hebben het eerste document, na een uitgebreide raadpleging van
onze systemen en archieven niet aangetroffen. Op dit punt wijzen wij
uw verzoek daarom af.
Het tweede document hebben wij aangetroffen en beoordeeld aan de
hand van de Wob. Wij hebben besloten om dit document openbaar te
maken, met uitzondering van twee handtekeningen die in de brief
voorkomen. Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van
de Wob blijft verstrekking van deze informatie achterwege. Het
algemene belang van openbaarmaking van deze gegevens weegt
namelijk niet op tegen het belang van de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer.
Binnen enkele dagen na verzending van dit besluit treft u het openbaar
gemaakte document met uw verzoek en deze beslissing aan op onze
website, www.noord-holland.nl/wob.
Ten slotte wijzen wij u erop dat u de afgelopen jaren veelvuldig contact
heeft gezocht met de provincie en gemeente Hollands Kroon inzake het
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Wieringerrandmeer-proces en dat u tevens een gerechtelijke procedure
heeft gevoerd over deze kwestie. Met het onherroepelijk worden van de
gerechtelijke procedure en met onze eerdere reacties op uw verzoeken
en vragen, is deze kwestie voor ons afgesloten aangezien geen nieuwe
standpunten meer te verwachten zijn. Op herhaalde vragen of
verzoeken hierover zullen wij dan ook niet meer reageren.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
namens dezen

directeur Beleid
dhr. H.J. Schartman
Een afschrift van deze brief is verzonden aan de gemeente Hollands
Kroon.
Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.
Bezwaar
Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending,
uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen.
Het bezwaarschrift kunt u sturen aan gedeputeerde staten van NoordHolland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie,
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Wij verzoeken u om in uw
bezwaarschrift het telefoonnummer te vermelden waarop u overdag
bereikbaar bent. Ook kunt u voor meer informatie de provinciale
website bezoeken: www.noord-holland.nl.
Indien u bezwaar heeft ingediend is het mogelijk gebruik te maken van
een minder formele procedure: een gesprek tussen u en medewerkers
die namens het college van gedeputeerde staten deelnemen. Indien uw
bezwaar zich hiervoor leent, wordt contact met u opgenomen, maar u
kunt hier ook zelf om verzoeken. Een gesprek tast uw rechten als
bezwaarmaker niet aan.
Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift
ingediend. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u
bij een spoedeisend belang een voorlopige voorziening vragen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland.
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