R vr 27 mei 2008/1
Notulen van het vragenhalfuurtje voorafgaande aan de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 27 mei 2008 om 19.30 uur in het gemeentehuis
Aanwezig:

de heer drs. H.M.W. ter Heegde, voorzitter
de heer J.M. Hoogland
de heer R.K. Appers, HOP
de heer B. Arkeveld, Burgerbelang
de heer G. Boellaard, VVD
de heer A.J. Botman, CDA
mevrouw P.M. Bunte, PvdA
de heer S. Brau, PvdA
de heer P.C.J. Carnas, Burgerbelang
de heer M. Dijkstra, Burgerbelang
mevrouw E.M. de Goede - van der Crabben, PvdA
mevrouw J.G. Güse, CDA
de heer A. Harren, VVD
de heer A.G.W. Jongenelen, Burgerbelang
de heer M. Kadioglu, PvdA
de heer J.D. Koppelaar, PvdA
de heer C. Kwint, GroenLinks
de heer T.L. Mars, VVD
de heer C.C. Mertens, HOP
mevrouw D.C.G. Lo Pizzo, GroenLinks
mevrouw C.P.M. van ’t Schip - Nieuwboer, HOP
de heer J.M. Schipper, Burgerbelang
mevrouw V.C.M. Stam - de Nijs, VVD
mevrouw A.M. Valent - Groot, PvdA
de heer R. Visser, PvdA
de heer W. Witte, VVD
de heer F.J.J. Zuurbier, CDA
de heer C. Zijlmans, Burgerbelang

Wethouders:

mevrouw M.F. Baijards - van der Laan, VVD
de heer J.W. de Boer, PvdA
de heer J.G.H.M. van den Heiligenberg, GroenLinks
de heer R.J. Piet, CDA

Afwezig:

mevrouw M.P.M. Harlaar - Bot, CDA, raadslid
mevrouw T. Huijboom - Brouwer, ChristenUnie, raadslid
mevrouw M. Jongejan, Burgerbelang, raadlid

Notuliste:

mevrouw E.M.J. Middelbeek

De voorzitter heet iedereen welkom en speciaal de mensen die de verrichtingen van de raad via internet volgen. Hij opent het vragenhalfuurtje en geeft het woord aan mevrouw Van ’t Schip.
Mevrouw Van ’t Schip heeft overleg gehad met de heer Botman. Afgesproken is dat spreekster met
haar vragen begint, waarna de heer Botman de dan nog ontbrekende vragen zal stellen.
De HOP heeft altijd aangegeven geen voorstander te zijn van windturbines in het Park van Luna. De
fractie vindt deze in het mooie recreatiegebied niet passen. Windturbines zorgen voor geluid, slagschaduw, een verstoring van het uitzicht en zoals twee weken geleden weer bleek, ook gevaar. De HOP
heeft vooral aandacht gevraagd voor het verstoorde uitzicht wat de windturbines veroorzaken in het
Park van Luna, maar ook straks bij de hoofdentree van Heerhugowaard. De fractie vindt de windturbines daar gewoon niet mooi staan.
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De voor het milieu noodzakelijke emissieneutraliteit die de gemeente wil behalen met de Stad van de
Zon, heeft de HOP uiteindelijk doen besluiten toch akkoord te gaan met de drie geplande windturbines,
waarbij zij heeft opgemerkt dat zij deze het liefst doorzichtig zou willen zien. Natuurlijk vindt de fractie
het uitzicht van de inwoners nog steeds heel belangrijk, maar nog meer prioriteit heeft natuurlijk de veiligheid van de inwoners. Nu in de krant van 14 mei jl. te lezen is geweest dat er een wiek van een windturbine langs de N245 is afgebroken met gelukkig geen ernstige gevolgen (maar dat had anders kunnen uitpakken) zijn wij weer geschrokken. Het is niet de eerste keer dat er een wiek afbreekt. Tot nu toe
is dit steeds met een sisser afgelopen, maar gevaar is er zeker. De HOP snapt best dat er geen 100
procent veiligheid kan worden gegarandeerd. Aan elk project zitten nu eenmaal risico’s. Toch wil de
fractie de wethouder vragen de uitkomsten van het onderzoek dat naar aanleiding van het ongeval met
de windturbine bij Schagen wordt gedaan, te bespreken in de commissie SO. Zij wil graag commissiebreed bespreken wat de uitkomsten inhouden voor de windturbines die bij het Park van Luna zullen
worden geplaatst.
De heer Botman zegt dat het bericht in de krant over het ongeval langs de N245 iedereen doet schrikken, waarbij de vraag opkomt of de kwaliteit van het materiaal van de windmolens zodanig is dat het bij
een incident blijft. Spreker vraagt of het college met de leverancier contact zal opnemen over een garantie aangaande de materiaalkwaliteit. Spreker heeft een schriftelijke reactie van de wethouder gezien
en vraagt of de wethouder deze mondeling kan toelichten.
De heer Piet geeft vooreerst aan dat transparante windturbines niet bestaan. Verder wil de wethouder
de raad een bekentenis doen. Hij is een groot liefhebber van programma Aircrash Investigation op de
zender National Geographic. Het is heel interessant om de redenen te vernemen waarom vliegtuigen
kunnen neervallen en wat het resultaat is van jarenlang onderzoek. Dat is namelijk dat de luchtvaart
een stuk veiliger wordt. De wethouder hoorde vandaag de cijfers van het luchtruim boven de Verenigde
Staten. Gemiddels bevinden zich daar 10.000 vliegtuigen in de lucht. Als de raad weet hoeveel windturbines er zijn, dan is de link die de wethouder wil leggen tussen windturbines en de vliegtuigindustrie
duidelijk. Uit de onderzoeken is een constante drive te zien om de veiligheid te verbeteren.
Het is natuurlijk heel gemakkelijk om te zeggen dat het type windmolen dat bij het Park in Luna zal
worden geplaatst een totaal ander type is dan die langs de N245 staan. De gemeente Heerhugowaard
kiest niet voor de Vestas turbines die nog een grote container aan de bovenzijde hebben. Er is in de selectie bewust gekozen voor een zogenaamd direct drivesysteem, wat er ook heel anders uitziet. Twee
voorbeelden staan langs Het Braken bij de gemeente Obdam. Het college zal echter het onderzoek
goed volgen. Als er aanleiding is om te kijken of er elementen zijn waaruit de gemeente Heerhugowaard kan leren of als de fracties de uitkomsten van het onderzoek sowieso in de commissie willen bespreken, dan zal het college daaraan natuurlijk graag meewerken.
Mevrouw Van ’t Schip geeft aan dat haar fractie sowieso de uitkomsten van het onderzoek graag in de
commissievergadering wil bespreken. Dat was eigenlijk ook haar enige vraag. Het is duidelijk dat doorzichtige windturbines niet bestaan.
De heer Botman zegt dat het gaat om een incident, wat de aandacht krijgt. Spreker is blij dat de wethouder naar het onderzoek gaat kijken in relatie met de kwaliteit van de windmolens bij de Stad van de
Zon.
Mevrouw Valent wil een vraag stellen over de brief die aan de gemeente is gezonden door een aantal
organisaties, waaronder Jantje Beton, de Hartstichting, het Diabetesfonds, het fonds Gehandicaptensport, de Johan Cruyff Foundation en de Richard Krajicek Foundation. Zij kondigen in de brief aan de
Nederlandse gemeenten actief te gaan benaderen om ruimte te vragen voor voldoende speelgelegenheid voor kinderen. Dit in het kader van de actie “Wij willen buiten spelen”. Dat is iets wat men in Heerhugowaard ook belangrijk vindt. Jantje Beton wil minstens drie procent speeloppervlakte in de bebouwde omgeving. Daar de PvdA ook meer speelplekken voor kinderen wil, heeft zij dit percentage overgenomen in haar verkiezingsprogramma. Deze doelstelling is ook opgenomen in het raadsprogramma,
omdat alle partijen die dit programma hebben ondertekend, dit ook belangrijk vinden voor de kinderen
in Heerhugowaard. Het college is met de uitwerking bezig en het kost natuurlijk veel geld. De organisaties die achter de actie “Wij willen buiten spelen” staan, bieden aan om mee te betalen. Kortom iedereen heeft hetzelfde doel van meer speelruimte en zij willen meebetalen.
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Heeft het college enthousiast gereageerd op dit aanbod van de organisaties en vooral hoe gaat het nu
verder? Komt er nu een intensivering op dit punt? Kunnen de fracties nu sneller resultaten verwachten?
De heer Piet had zijn mededeling eigenlijk willen bewaren tot de behandeling van de voorjaarsnota,
maar hij zal nu toch een tipje van de sluier oplichten naar aanleiding van de vraag van mevrouw Valent.
De gemeente is met een flinke delegatie op excursie geweest naar Den Haag om kennis te nemen van
de ontwikkelingen met betrekking tot sporttuinen en de Richard Krajicek Courts. Men is daar nog mee
bezig. Daarnaast zoekt het college naar een moment om de raad iets te presenteren op dit gebied, wat
officieel nog helemaal niet bestaat. De wethouder zou de raad graag iets willen presenteren op de dag
van de behandeling van de voorjaarsnota, waarbij het gaat om een wereldprimeur, die de gemeente
sterk kan helpen om de doelstelling die mevrouw Valent noemde, te bereiken. Het college was hier
voordat het verzoek van de genoemde organisaties werd ontvangen in het kader van het programma
Kansrijk jong (zoals de Kindvriendelijke gemeente inmiddels wordt genoemd), waaruit nieuwe ideeën
en integraties van ideeën komen, al mee bezig.
De heer Jongenelen zegt dat Burgerbelang afgelopen zaterdag weer een heel succesvolle Kom in de
bus-actie heeft gehouden. Daarbij was er een stop bij buurthuis De Boom en werd zij letterlijk bestormd
door omwonenden. Wat doet zich voor? De Boomladder is sinds de fusie met de buren een brede
school, waarin aardig wat is geïnvesteerd. De school is een stuk fraaier gemaakt en er is een multifunctionele ruimte in gecreëerd. De omwonenden hebben de fractieleden een aantal data genoemd. Het
gaat hierom 12, 19 januari, 2 februari, 3, 14 en 23 maart, 19 april en 17 mei 2008, waarbij er feesten
en/of partijen zijn georganiseerd tot na 24.00 uur ’s nachts op een school. In de buurt wordt niet meer
gesproken over brede school De Boomladder maar over partycentrum De Boomladder. Spreker vraagt
of de school dergelijke feesten en partijen mag organiseren. Is er vergunning verleend om na 24.00 uur
’s nachts geluidsoverlast veroorzakende feesten en partijen te organiseren voor de hele buurt?
De voorzitter antwoordt dat het college van het genoemde niet op de hoogte is. Er zal naspeuring worden gedaan.
De heer Jongenelen vraagt wanneer een antwoord kan worden verwacht.
De voorzitter geeft aan dat er spoedig antwoord op de vragen zal worden gegeven.
Mevrouw De Goede vraagt hoe het nu toch zo kan dat er nog steeds gespoten wordt met onkruidverdelgingsmiddel op een schoolplein. Gisteren is in het spreekuur van de PvdA melding gedaan door ouders van het feit dat vorige week maandag rond 9.00 uur op het schoolplein van de Montessori school
kwistig met gif is gespoten en dat niet alleen op de randen, maar ook langs het gebouw en op het plein.
De mensen waren geshockeerd, omdat een uur later de kinderen daar spelen met knikkers en krijt.
Spreekster heeft begrepen dat er regelmatig opschoonacties zijn, waarbij kinderen vuil uit de randen
halen. De fractie wil graag een reactie van het college, omdat zij had begrepen dat de raad bij de bespreking van onkruidbestrijdingsmiddelen duidelijk heeft gemaakt met name scholen te willen sparen.
De heer Van den Heiligenberg beaamt dat het spuitwerk heeft plaatsgevonden door het WNK in opdracht van de schoolleiding van de Montessorischool. De gemeente heeft contact opgenomen met de
schoolleiding. De gemeente heeft hier niets mee van doen gehad en zou dat ook nooit hebben gedaan
op de wijze waarop mevrouw De Goede dit heeft beschreven. Naar aanleiding van deze vraag is overigens door de afdeling onmiddellijk contact opgenomen met de schoolleiding. Hen is nadrukkelijk te verstaan gegeven dat wat de gemeente betreft, dit niet meer mag gebeuren en dit is door de schoolleiding
toegezegd.
Mevrouw De Goede wist dat de wethouder dit antwoord zou geven, want dit was haar inmiddels vandaag al verteld. Het feit dat de gemeente een bepaalde regierol heeft, wil toch ook zeggen dat er over
het standpunt van de raad had moeten worden gecommuniceerd met de scholen. Het mag dan zijn dat
het gaat over een terrein met jurisdictie (het gaat om het grondgebied van de school), maar zoals de
afdeling vandaag contact heeft gehad met de schoolleiding, had de raad dit eigenlijk vooraf willen zien.
Kan de wethouder een dergelijke communicatie met de andere scholen intensiveren.
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De heer Van den Heiligenberg wil deze suggestie zeker meenemen. Hij weet hoe mevrouw De Goede
tegenover deze zaak staat, maar niemand in het gemeentehuis had zich überhaupt kunnen voorstellen
dat een schoolleiding opdracht zou geven voor het gifspuiten op een schoolplein. De wethouder denkt
niet dat er een speciaal verzoek richting de scholen is gegaan om geen bestrijdingsmiddelen te spuiten,
want een dergelijke werkwijze vindt hij niet erg voor de hand liggen. Het is de vraag van mevrouw De
Goede die de gemeente op het spoor heeft gezet, want de actie was bij de gemeente (ook bij de werf)
niet bekend. Er is nu actie richting de schoolleiding van de Montessorischool ondernomen. Er bestaat
geen enkel bezwaar om alle andere scholen een brief te sturen en hierin nog eens nadrukkelijk te wijzen op het gemeentelijk beleid en het feit dat de gemeente het niet aanvaardbaar vindt dat scholen op
hun eigen terrein middelen gebruiken die de gemeente als overheid niet wil gebruiken.
De voorzitter maakt van de overgebleven tijd gebruik en geeft de directeur van de Openbare bibliotheek
de gelegenheid het woord tot de raad te richten.
De heer Eijkhoudt maakt graag van de gelegenheid gebruik om de raad en het college te attenderen op
een publicatie die onlangs is uitgekomen. Het gaat om “je kan hier overal heen, bijna”, verzorgd door
een medewerker van de bibliotheek in samenwerking met een vertegenwoordiger Pro Biblio en uitgegeven door Biblion. Het bevat een beschrijving van de totstandkoming van de bibliotheek van 100 talenten, de jeugdbibliotheek in Heerhugowaard. Het gaat om een bijzonder project, waarbij de kinderen
vanaf het begin een heel belangrijke inbreng hebben gehad in de totstandkoming van de bibliotheek
zelf en van de inhoud van de dienstverlening van de bibliotheek. De directeur biedt de leden van de
raad en het college en de raadsgriffier een exemplaar van genoemd boekje aan.
De voorzitter wijst op het bezoek van een breed samengestelde delegatie uit de zusterstad Kalisz. Deze bestond uit onder andere middelbare scholieren, mensen van culturele instellingen en van een
dansgroep. Het was een goed bezoek, waarvoor de president van Kalisz iedereen bedankt. In de delegatie bevond zich ook een hoogleraar bibliotheekwerk van de universiteit van Wroclaw. Hij was
buitengewoon onder de indruk van de bibliotheek in Heerhugowaard en de wijze van inrichting. De
voorzitter wilde dit de heer Eijkhoudt vanavond graag meegeven. Hij dankt namens de leden van de
raad en het college en de raadsgriffier voor het boek en verwacht dat iedereen dit met veel interesse
zal lezen.
De voorzitter geeft tot slot aan dat de uitreiking van de Heerhugowaard Nieuwsblad Trofee vanwege
ziekte van de voorzitter van de jury mevrouw Post helaas niet mogelijk is. De uitreiking is uitgesteld tot
de raadsvergadering van 23 september 2008.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 19.55 uur het vragenhalfuurtje.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 24 juni 2008.

de raadsgriffier,

de voorzitter
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