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Spoelgrond
In de periode juni/juli worden de tulpenbollen
gerooid. De aanhangende grond wordt, vóór het
drogen van de bol, gespoeld. De afgespoelde grond
bevat bestrijdingsmiddelen zodat de spoelgrond terug
moet naar het perceel van herkomst. Een spoelbedrijf
heeft een probleem omdat de bollen van diverse

percelen afkomstig zijn. Na grondige analyse van de
aanwezige bestrijdingsmiddelen moet verontreinigde
grond dan ook elders gedeponeerd worden. HZL
heeft de gemeente Schagen verzocht handhavend op
te treden voor het perceel Grote Sloot 408, waarvoor
de vergunning voor storten van spoelgrond per 1
januari 2018 definitief verliep.
Boskerpolder
Droomparken heeft plannen om minimaal 322
recreatiewoningen in de Boskerpolder te bouwen.
Voordat de gemeente een bouwvergunning kan
afgeven dient eerst
de provincie een
vergunning
te
verlenen in het
kader van de Wet
natuurbescherming
(Wnb). Omdat het
bouwplan dicht bij
een Natura 2000gebied ligt dient er uitvoerige informatie verstrekt te
worden aan de Regionale Uitvoeringsdienst
(RUDNHN). Deze dienst verzorgt de Wnbvergunning voor de provincie. De opdrachtgever
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Droomparken heeft echter te lage en onvolledige
gegevens verstrekt aan de RUDNHN waardoor de
berekening van de veroorzaakte stikstofdepositie veel
te laag uitvalt. Omwonenden en HZL hebben dan ook
bezwaren
ingediend
tegen
de
verleende
ontwerpvergunning.
Pallas
Het Reactoronderzoek Centrum Nederland (RCN)
heeft destijds de Hoge Flux Reactor (HFR) laten
bouwen voor materiaalonderzoek. Door het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) is in de loop
der jaren het materiaalonderzoek grotendeels
vervangen door de productie van isotopen. Deze
isotopen werden, eerst door Philips-Duphar en later
door het Amerikaanse bedrijf Mallinckrodt, te gelde
gemaakt. De winst ging niet naar het ECN of het
huidige NRG, maar naar Mallinckrodt. ECN/NRG
bleef met het radioactieve afval zitten. De
verwerkingskosten zijn nu begroot op 221 miljoen
euro en komen
ten laste van de
Nederlandse
Staat. De bouw
van de Pallasreactor wordt
geregeld
via
een
aparte
organisatie die
geen
banden
heeft met ECN/ NRG zodat ze niet belast zijn door de
historie.
Mallinckrodt is inmiddels overgenomen door het
Belgische bedrijf IBA/Curium.
Het radioactieve afval van de HFR en t.z.t. dat van de
toekomstige Pallas moet uiteindelijk vervoerd
worden, dwars door Nederland, naar de centrale
opslag voor radioactief afval “ COVRA” in Borssele.
Het ligt dan ook voor de hand om de Pallas-reactor
niet in Petten te bouwen maar in Borssele. Zelfs de
bouw van Pallas in België zou op zijn plaats zijn.

Bestrijdingsmiddelen
In het blootstellingsonderzoek werd, op meerdere
locaties met bollenteelt, gemeten of bestrijdingsmiddelen aanwezig zijn in de lucht en/of in huisstof
bij mensen thuis en in de urine van mensen. Vlak voor
de zomervakantie zijn de laatste urinemonsters
geanalyseerd. Een groep van deskundigen gaat deze
metingen beoordelen. In september 2018 worden de
resultaten aan het RIVM gerapporteerd. Daarna
worden de wetenschappelijke begeleidingsgroep en
de klankbordgroep geconsulteerd. Vervolgens
worden de resultaten aangeboden aan de ministeries
van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).
Europese Hof
De Advocaat-Generaal (A-G), de Duitse emeritus
hoogleraar internationaal recht Juliane Kokott, heeft
op 25 juli 2018 een advies bij het Europese Hof
ingediend over de verenigbaarheid van het
Programma Aanpak Stikstof (PAS) met de Europese
Habitatrichtlijn (Natura2000). De conclusie van de
AG betreft een advies aan het Hof van Justitie. Het is
niet gezegd dat de rechters van het Hof alle punten
overnemen.
De uitspraak van het
Europese Hof komt
naar verwachting in het
najaar van 2018 en in
navolging hiervan zal
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak doen.
De vraag is of het PAS en de daaraan ten grondslag
liggende passende beoordeling voldoen aan de eisen
van de Habitatrichtlijn. De Habitatrichtlijn stelt hoge
eisen aan de passende beoordeling. Een passende
beoordeling mag geen leemten vertonen en moet
volledige, precieze en definitieve constateringen
bevatten die elke redelijke wetenschappelijke twijfel
over de gevolgen van de geplande werkzaamheden
voor het betrokken beschermde Natura 2000-gebied
kunnen wegnemen. De eisen die deze criteria aan een
programmatische totaalbeoordeling stellen, zijn dan
ook behoorlijk hoog, vooral omdat elke redelijke
wetenschappelijke twijfel over de uitkomst moet
worden uitgesloten. De Habitatrichtlijn eist dat het
niveau van stikstofbelasting zo ver vermindert dat op
lange termijn een gunstige staat van instandhouding
kan worden bereikt. Van belang is ook of de
afzonderlijke beschermde habitats al langere tijd zijn
blootgesteld aan te veel stikstofdepositie, hoger dan
de kritische depositiewaarde.
Bij veel natuurgebieden in Nederland is de
stikstoflast nu al veel te hoog. Kokott vindt dat er in
die situatie geen vergunningen voor projecten die
stikstof genereren mogen worden afgegeven.

QualityCoast
QualityCoast is het eerste Europese keurmerk voor
duurzame ontwikkeling van kustgemeenten als
geheel. Het is ontwikkeld door de Europese
vereniging Kust & Zee (Coastal & Marine Union –
EUCC). Dit onafhankelijke keurmerk wordt
toegekend aan kustgemeenten die eerlijke
voorlichting geven over hun inspanningen voor
duurzaamheid en over hun plannen voor verdere
verbetering. Een internationale jury beoordeelt
deelnemende gemeenten op twintig verschillende

aspecten op het gebied van natuur en landschap,
milieu, cultureel erfgoed, lokale identiteit en
veiligheid. Hierbij wordt ook bekeken of de
zwemwaterkwaliteit langs het strand voldoet aan de
normen van de Blauwe Vlag. En of er hotels,
campings en strandpaviljoens zijn die deelnemen aan
het Green Key of Travelife keurmerk.
HZL heeft de gemeente Schagen voorgesteld aan
deze ontwikkeling aandacht te besteden en/of deel te
nemen met onze aantrekkelijke kustplaatsen.
Landschap en Cultuurhistorie
Mede dankzij de grote variëteit aan landschappen,
dorpen en bijbehorende cultuurhistorie is NoordHolland een aantrekkelijk gebied om te wonen,
werken en recreëren. Er zijn wadden, duinen, polders,
heidevelden, veenweiden en droogmakerijen. De
rijke historie is onder andere terug te vinden in de
West-Friese Omringdijk en de Stelling van
Amsterdam.
De provincie
Noord-Holland
wil de kwaliteit
en de diversiteit
van het NoordHollandse landschap graag behouden en verder
ontwikkelen. Daarom heeft het begrip ruimtelijke
kwaliteit een belangrijke plek gekregen in de
Structuurvisie Noord-Holland 2040 en de Provinciale
Ruimtelijke Verordening.
De Leidraad Landschap en Cultuurhistorie
(vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 10 april
2018) is een provinciale handreiking voor het
inpassen van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in
het landschap, zoals bebouwing, agrarische
bedrijven, infrastructuur of vormen van energieopwekking. De provincie beoogt met deze Leidraad
samen met bijvoorbeeld gemeenten, ontwikkelaars en
initiatiefnemers te werken aan het behouden en
versterken van de ruimtelijke kwaliteit van het
landschap en de cultuurhistorie.

