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Bescherming van het landschap
Het Rijk heeft de bescherming van het landschap
overgedragen aan de provincies. Een deel van de
nationale landschappen wordt nu nog beschermd als
natuur- of weidevogelgebied. Deze bescherming
vervalt mogelijk gedeeltelijk. De provincie NoordHolland heeft daarom een rapport laten opstellen
over de landschappelijke kwaliteiten door
landschapsarchitecten van Paridon en De Groot. Op
basis van dit rapport wordt een nieuwe provinciale
omgevingsvisie 2050 vastgesteld. In deze visie
stuurt de centrale overheid op hoofdlijnen en geeft
meer ruimte en verantwoordelijkheid voor lagere
overheden, partijen, ondernemers en bewoners. Op
13 maart 2018 heeft Gedeputeerde Staten het
kwaliteitsbeeld Noord-Holland 2050 vastgesteld.
Waaruit bestaan de kwaliteiten van Noord-Holland?
Het rapport noemt zeven landschappen met een
eigen karakter: veenweidegebied, het Gooi, WestFriesland, droogmakerijen en aandijkingspolders,
(voormalige) eilanden, het kust- en duinsysteem,
inclusief de Waddenzee en het Markermeer/IJsselmeer. In onze voormalige gemeente
Zijpe treffen we het kust- en duinsysteem en de
aandijkingspolders. Zij hebben volgens de provincie
een hoge waarde.
HZL wil graag meedoen aan bescherming van ons
landschap en vindt het belangrijk dat nieuwe
ontwikkelingen in dit landschap passen. Daarom
hebben we contact opgenomen met de provincie,
waarin we deze wens hebben kenbaar gemaakt. De
provincie heeft onze vereniging als partner
geregistreerd.
Het kwaliteitsbeeld Noord-Holland 2050 en de
Leidraad landschap en cultuurhistorie, waaronder
een beschrijving van de Zijpe staan op de website
van de Provincie Noord-Holland:

www.hzl.nl
0226 381287

www.noord-holland.nl. De website heeft diverse
onderwerpen. U kiest: cultuur en erfgoed. Onder dit
onderwerp treft u: cultuurlandschap en erfgoed.
Daarin treft u: de leidraad landschap en
cultuurhistorie 2018. In deze leidraad staan de
Noord-Hollandse gebieden aangegeven onder
ensembles en structuren, waaronder de Zijpe.
Weidevogelleefgebied
Een groot deel van de Zijpe is volgens de provincie
Noord-Holland aangewezen als weidevogelleefgebied. In de Provinciale Ruimtelijke
Verordening van mei 2018 worden in artikel 25 voor
deze gebieden de regels vastgelegd.

a. geen nieuwe bebouwing, anders dan binnen een
bestaand bouwblok;
b. geen aanleg van nieuwe weginfrastructuur;
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c. geen verstorende activiteit, buiten de huidige
agrarische activiteiten;
d. geen nieuwe windturbines;
e. geen aanleg van bossen of boomgaarden;
f. geen werken uit te voeren die realisatie van
nieuwe waterpeilverlagingen mogelijk maken.
Zijpersluis
De vereniging Kennemerwind is eigenaar van de 9
windturbines bij Zijpersluis. Kennemerwind wil op
milieuvriendelijke wijze energie produceren. Kijken
we naar het begrip
“milieu” dan is dat de
omgeving waarin wij
leven. Nu staan er al
enkele jaren 4 niet
werkende windturbines
als oud vuil langs het
kanaal. Dit kunnen wij
toch geen aanwinst noemen voor het milieu in de
Zijpe. HZL wil deze zo snel mogelijk verwijderd
zien.
Duinen
Het Zijper landschap is gezegend met een prachtige
duinenrij met een grote biodiversiteit aan habitats.
De duinen zijn Europees beschermd door de
Europese Habitatrichtlijn. Voor een bouwplan in de
omgeving van de duinen moet een vergunning, in
het kader van de Wet natuurbescherming, worden
aangevraagd bij de provincie Noord-Holland. De
afhandeling van de vergunningverlening is in
handen gesteld van de Regionale Uitvoering Dienst
Noord-Holland Noord. In de praktijk blijkt echter
dat deze dienst niet altijd de juiste gegevens eist van
de opdrachtgever van een bouwplan. Hierdoor
wordt dan een vergunning afgegeven die niet de
toets der kritiek kan doorstaan. Rechterlijke
uitspraken dienen dit hiaat recht te zetten.
Ruimtelijke kwaliteit
De gemeente Schagen is rijk aan bijzondere
gebouwen, identiteitsdragers zoals monumenten,
stolpen
en
andere
karakteristieke panden.
Deze
karakteristieke
bebouwing is voor ons
bijzonder: het is een
zichtbaar en tastbaar
overblijfsel van wat
onze geschiedenis heeft
nagelaten. Onze gemeente telt 99 rijksmonumenten,
ruim 40 provinciale monumenten en

143 gemeentelijk monumenten. Deze panden
vertellen ons, net als de andere karakteristieke
bebouwing, een belangrijk verhaal. In dit
historische verhaal heeft ook water een belangrijke
rol gespeeld. Terpen en dijken zoals de Westfriese
Omringdijk maken dit nu nog zichtbaar. Samen met
de monumenten, stolpen en andere karakteristieke
gebouwen dragen zij bij aan de identiteit van
Schagen. Uit: Reisgids voor ruimtelijke kwaliteit.
Gemeente Schagen febr.2016.
Ook HZL acht deze elementen van groot belang
voor de beleving van het landschap.
Europese Hof
Het Europese Hof van Justitie heeft op 7 november
belangrijke uitspraken gedaan over de stikstofproblemen in Natura2000-gebieden. Een nieuw plan
of project in de nabijheid van een Natura2000gebied moet wetenschappelijk aantonen dat de extra
geproduceerde stikstof geen gevolgen heeft voor de
instandhouding van de biodiversiteit in dat gebied.
Deze uitspraak wordt door de Raad van State
getoetst.
Informatieavond
De resultaten van het onderzoek naar de blootstelling aan bestrijdingsmiddelen bij omwonenden
van bollenpercelen zijn bekend.
De verwerking van het eindresultaat vergt nog enige
tijd. Waarschijnlijk kunnen wij in april 2019 een
informatieavond organiseren zodat het RIVM de
resultaten kan toelichten.
De juiste plaats van de bijeenkomst en de datum
kunt u te zijner tijd vinden op onze website
www.hzl.nl.
Algemene Ledenvergadering
Donderdag 14 maart 2019 om 20 uur
Dorpshuis De Uijtkijk Sint Maartensbrug
1. Welkom
2. Verslag ALV 22 febr.2018
3. Mededelingen
4. Jaarverslag 2018 door secretaris
5. Verkiezing bestuursleden;
Margriet Struijf (secretaris)
Jos Goossen
6. Financiën:
Verslag kascommissie 2018
Benoeming kascom. 2019
Voorstel contributie 2020;
Minimaal € 8 per jaar.
Begroting 2019
7. Beeldverslag van HZL-activiteiten
8. Rondvraag
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