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Geachte gedeputeerden en statenleden,
De omwonenden van Middenweg 61a, 61b en 65 te Breezand vragen hierbij uw aandacht voor hun
relaas over het handelen van de gemeente Hollands Kroon ten gunste van bloembollenbedrijf
Kapiteyn B.V., waarbij burgers, beleid en de Algemene Wet Bestuursrecht aan de kant worden
geschoven.
De gemeente Hollands Kroon heeft het Kapiteyn B.V. namelijk mogelijk gemaakt om:
•
•
•
•

Huisvesting van 16 arbeidsmigranten in een bedrijfswoning op Middenweg 65a vergund te
krijgen;
Het strijdig gebruik van een naastgelegen woning op Middenweg 61a voor verblijf van 22
arbeidsmigranten onvergund toe te staan.
De huisvesting in de aangrenzende schuur op Middenweg 61b van 29 arbeidsmigranten
vergund te krijgen.
De bouw van een grote schuur toe te staan terwijl de bouwvergunning zes jaar geleden is
verlopen en de intrekking van de bouwvergunning in 2021 is gepubliceerd in de
Staatscourant.

Om dit voor elkaar te krijgen is de gemeenteraad volgens ons misleid, worden beloften niet
nagekomen, wordt beleid niet nageleefd en is het evenredigheidbeginsel, motivatiebeginsel en
zorgvuldigheidsbeginsel aantoonbaar ten grave gedragen.
Omwonenden zijn op geen enkele manier gehoord, worden niet geïnformeerd en hebben alles via
Wob-verzoeken moeten uitzoeken. Wanneer misstanden worden gepresenteerd aan de raad en
college, verwijzen beiden naar de bestuursrechter. Wij, de omwonenden, hebben hier inmiddels
twee zaken lopen en een derde zaak in voorbereiding. Wij zijn ervan overtuigd dat wij in het gelijk
worden gesteld, maar vragen ons af waarom burgers zoveel tijd, energie en geld moeten investeren
om wantoestanden bij gemeente Hollands Kroon aan te tonen, terwijl de provincie toeziet op het
goed functioneren van het omgevingsrecht in deze gemeente. Te meer, daar Hollands Kroon al
eerder de beoordeling ‘niet adequaat’ heeft gekregen naar aanleiding van de ambtelijke
beoordelingsrapportage Interbestuurlijk toezicht omgevingsrecht 2020 van de Provincie NoordHolland.
Ten einde raad vragen wij u met spoed én met klem een onderzoek te beginnen naar het
functioneren van de gemeente Hollands Kroon. Een overzicht van de zaken en misstanden zijn
toegevoegd aan deze brief.
Dhr. Loggen, gedeputeerde voor ruimtelijke ordening van de provincie Noord-Holland, heeft eerder
navraag laten doen bij Hollands Kroon inzake huisvesting van 29 arbeidsmigranten in een schuur te
Middenweg 61b. Hij concludeerde dat er niets mis was. Gezien de feiten vragen wij ons af of de
gemeente hem wel de juiste informatie heeft verstrekt. Wij hebben honderden documenten, beeld-

