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Duinen
De duinen langs de Noordzeekust zijn beschermd
als Europese Natura-2000 gebieden. Binnen de
gemeente Schagen vallen twee gebieden onder
deze bescherming. Het zijn de duingebieden
“Zwanenwater-Pettemerduinen no 85”, tussen
Callantsoog en Petten, en het gebied ten noorden
van Callantsoog “Duinen Den Helder- Callantsoog no 84”. Voor de bescherming van de natuur
geldt de Wet natuurbescherming (Wnb). Deze
wet is een vertaling van de Europese wet:
Habitatrichtlijn 92/43 artikel 6.3. Deze wetten
stellen dat voor ieder plan of project in de buurt
van een Natura-2000 gebied een natuurtoets of
passende beoordeling gemaakt moet worden om
na te gaan of er geen schade aan de natuur
ontstaat. Speciaal het effect van stikstof is aan
strikte normen gebonden. Als een plan of project
binnen de norm valt wordt door de provincie, als
bevoegd gezag, een Wnb vergunning afgegeven.
Alleen dan mag een plan uitgevoerd of gebouwd
worden.
Gezag
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben
in januari 2021 een gepeperde brief gestuurd naar
verschillende gemeentebesturen betreffende de
stikstofproblematiek. Hierin werd duidelijk dat
de beleidsregels van de provincie niet werden
nageleefd. De besturen worden dringend
verzocht zich aan te sluiten bij de provinciale
uitgangspunten rondom de vergunningsplicht op
grond van de Wet natuurbescherming. Voor de
provincie Noord-Holland is de Omgevingsdienst
Noord-Holland Noord de instantie die
verantwoordelijk is voor het uitgeven van een
Wnb vergunning. De aanvraag moet altijd
worden onderbouwd met een stikstofdepositie
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berekening met de meest recente AERIUS
Calculator om significante negatieve effecten uit
te sluiten. In Noord-Holland wordt wel de
bestuurlijk vastgestelde lijn gehanteerd dat
tijdelijke depositie (0,05 mol/2 jaar of een
equivalent
daarvan)
in
de aanlegfase
vergunningsvrij kan zijn. Zonder Wnb
vergunning zal er handhavend worden
opgetreden en de bouw worden stopgezet.

Natuur
Te veel stikstof, wij zijn koploper stikstofuitstoot
in Europa, is slecht voor planten die voedselarme
omstandigheden nodig hebben. Als deze planten
verdwijnen, komen er steeds meer dezelfde
planten in een gebied. Veel voorkomende soorten
komen steeds meer voor en zeldzame soorten
komen steeds minder voor. Dat betekent soms dat
de plantensoorten die kenmerkend zijn voor het
gebied verdwijnen en dat de kwaliteit van de
overgebleven soorten minder wordt, of zelfs dat
het gebied zijn natuurlijke kenmerken verliest.
Ook dieren zoals insecten en vogels kunnen daar
last van hebben, bijvoorbeeld doordat hun
leefgebied dichter begroeid raakt De huidige
stikstofdepositie in onze gebieden varieert van
1200 tot 1700 molN/ha/jaar. De meest gevoelige
habitat wordt gevormd door de “Grijze duinen”.
Voor deze soort geldt een kritische depositie
waarde van 714 molN/ha/jaar. Dat wil dus
zeggen dat de overheid drastisch moet optreden
om de productie van stikstof terug te dringen.

Plannen
Welke plannen of projecten wachten nog op een
Wnb vergunning:
Petten
*Strand, 80 strandhuizen en twee paviljoens
*Strandweg 3, camping ca.80 bungalows
*Korfwaterweg 1, hotel 240 kamers
*Plein 1945, 18 appartementen (zie nieuwsbrief
september 2020 nummer 70)
Sint Maartenszee

Eindhoven een testveld heeft en ongetwijfeld is
er op het terrein in Petten nog wel een plek te
vinden tussen de hoge gebouwen. HZL vindt het
aantasten van dit weidse landschap respectloos en
zelfs esthetisch niet verantwoord. Wij hebben dan
ook de directie van TNO-Petten per brief
verzocht af te zien van het opzetten van dit
testveld. Het bezwaar van HZL zou afgelopen
donderdag 21 januari in de rechtbank te Haarlem
worden behandeld maar door ziekte is de zitting
verzet tot een later tijdstip. De gemeente Schagen
had wel een Omgevingsvergunning afgegeven,
met als reden dat het een innovatief project
betreft.

*Westerduinweg 5, 18 appartementen
*Zeeweg 39, hotel 200 kamers
*Westerduinweg 3, 4 hoge bebouwen tot 26 meter
Callantsoog
*Abbestederweg 31 camping 90 bungalows
*Denneweg/Duinroosweg 17 woningen
Groote Keeten
*Boskerpark, 325 bungalows, 14 woningen
*Helmweg 10, hotel 60 kamers
*Duinweg 13, hotel 20 kamers

RES
In de regionale energie strategie (RES) worden
plannen ontwikkeld om in de gemeente Schagen
grootschalige zonneparken en windturbines te
installeren. HZL heeft, samen met Kritisch Platform Windenergie Zijpe, ons bezwaar tegen deze
ontwikkeling bij de gemeente kenbaar gemaakt.
Als alternatief wordt verwezen naar de plannen
van Kor Buitendijk uit West-Friesland, die
aantonen dat zijn oplossing voldoende energie
opwekt . Hierdoor kunnen de zoekgebieden voor
zon en wind in de gemeente Schagen vervallen.
Winst voor het landschap! Ook het voorstel om
zonnepanelen boven parkeerplaatsen aan te
leggen kan alleen niet in open landschappen.

Respectloos

Oproep

TNO-Petten gaat in de open en vlakke polder R,
tussen Belkmerweg en Westerduinweg, een
testveld aanleggen. Op dit testveld, groot 5.000
m2, achter Belkmerweg 67, worden speciale 3
meter hoge zonnepanelen getest. Deze hoge
zonnepanelen worden gepresenteerd als innovatief, ook wel aangeduid als bifaciale zonnepanelen. Dit type paneel wordt echter al jaren
toegepast,
zelfs
als
4
meter
hoge
geluidsschermen.

Beste HZL-leden.
HZL heeft dringend behoefte aan nieuwe
vrijwilligers voor een aantal activiteiten.
De te verrichten activiteiten kunnen o.a. bestaan
uit: stukjes schrijven met name voor de HZLnieuwsbrief, website hzl.nl onderhouden,
ruimtelijke plannen bestuderen, gerechtelijke
procedures begeleiden e.d.
Heeft u tijd en interesse bel dan eens met de
voorzitter, Cor Koning, op 06 1384 8831 voor
nadere informatie.
Herinnering
Enkele leden hebben de contributie voor 2021
nog niet overgemaakt. Nu even uitvoeren.

Waarom moet deze test plaats vinden in zo’n
kwetsbaar landschap terwijl TNO zelf in

De Werf
Met zorg volgen wij de ontwikkelingen van het
terrein van het Hoogheemraadschap ten zuiden
van Petten. Het gebied maakt deel uit van het
provinciale BPL. (Zie nieuwsbrief nummer 71)

