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Voorzitter
Al een poosje
zijn we op zoek
naar iemand die
het HZL-voorzitterschap van
mij kan en wil
overnemen. Wie
gr.Cor Koning
Kust
Zoals vermeld in Nieuwsbrief no. 64 van
september 2018 heeft HZL bij het
gemeentebestuur bepleit om met onze
aantrekkelijke kustplaatsen deel te nemen aan het
Quality Coast label. Dit is een Europees
keurmerk
dat
wordt
toegekend
aan
kustgemeenten die eerlijke voorlichting geven
over hun inspanningen voor duurzaamheid en

over hun plannen in de toekomst, terwijl de
betreffende kustplaats aan de Blauwe Vlagnormen voldoet en adequate accommodatie
heeft. Feitelijk is het QC-keurmerk een Blauwe
Vlag Plus- label. In Nederland hebben slechts
negen badplaatsen het QC-label, maar geen in
Noord-Holland. Eventueel verkrijgen hiervan
zou een goede toeristische promotie zijn voor
onze badplaatsen met een positieve invloed op
het jaarlijkse aantal bezoekers dat hecht aan
duurzame kwaliteitsbadplaatsen en zich bewust
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is van de fragiliteit van onze prachtige duinen.
HZL heeft dit toegelicht in een gesprek met
wethouder Heddes en 2 ambtenaren. Hoewel
verkrijgen van het QC-keurmerk een
ingewikkelde procedure is, werd een onderzoek
naar de kosten van en manuren voor een aanvraag
van de QC-label toegezegd. Helaas berichtte de
gemeente Schagen in februari dat bij nader inzien
de suggestie van HZL niet zal worden
opgevolgd, gezien de grote hoeveelheid werk die
hieraan verbonden is, de geringe bekendheid van
deze EU-status en omdat de kustplaatsen al de
kwalificatie van Blauwe Vlag hebben.
Zonneweiden
Het besluit van de raad van Schagen om panelen
op agrarische bouwvlakken toe te laten geeft
ongewenste verstoringen van het Zijper
platteland. De eerste voorbeelden in de
Belkmerweg zijn duidelijk zichtbaar vanaf de
openbare weg.

Het plaatsen van zonnepanelen op agrarische
gronden is volgens LTO-noord niet aan te
bevelen. Deze boerenorganisatie vindt het
plaatsen van panelen op daken beter dan
vruchtbare gronden voor voedselverbouw
hiervoor te gebruiken.
In de provinciale “Leidraad Landschap en
Cultuurhistorie 2018” staat: Erven zijn
onlosmakelijk verbonden met het NoordHollandse landschap. De stolpen, schuren
erfbeplanting op en de sloten om de erven
bepalen in het vaak open land het beeld van het
landschap.
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Door erven vol te zetten met zonnepalen wordt
dit beeld van het landschap ernstig verstoord.
Tenslotte is nog wetenswaardig dat ook het
afvoeren van panelen na de werkzame periode
een probleem vormt. De panelen bevatten naast
silicium ook cadmium en lood. Deze stoffen zijn
onmogelijk van elkaar te scheiden bij een
betaalbaar recyclingproces. Dus dienen de
panelen als chemisch afval behandeld te worden.
Stikstofdepositie
Door de nieuwe beslissingen van de Raad van
State met betrekking tot nieuwbouwplannen, die
extra
stikstof
uitstoten,
worden
veel
vergunningen opgehouden. Het Rijk en de
provincie geven geen toestemming voor
activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken bij
Natura 2000-gebieden. De overheid heeft nu
deskundigen en juristen aan het werk gezet om
een oplossing voor dit probleem op tafel te
krijgen. In het najaar komt een nieuwe versie van
de AERIUS stikstof Calculator ter discussie.
Recreatie
Recreanten die van de duinen en stranden
genieten, of van al het andere moois dat de Zijpe
te bieden heeft, zijn uiteraard van harte welkom.
Maar hun aanwezigheid mag niet ten koste van
de natuur gaan en het kan zeker niet de bedoeling
zijn dat onze kust een soort pretpark wordt voor
feestvierende buitenstaanders. Sinds enkele jaren
richt HZL zich op voorkoming van de realisatie
van twee grote plannen die haaks staan op het
Natura 2000-beleid.

een deel van dit natuurgebied in het
bestemmingsplan voor recreatie is bestemd. De
commissie is van oordeel dat hierover essentiële
informatie in het MER ontbreekt en adviseert om
een aanvulling op te stellen waarin de gevolgen
verder worden uitgewerkt. Dit deel van het
bestemmingsplan staat haaks op de doelstellingen van HZL en momenteel dient deze
zaak voor de Raad van State. HZL zal zich
blijven verzetten tegen aantastingen als deze van
het kostbare en kwetsbare strand en
duinengebied.
Daarnaast wil een projectontwikkelaar een
vakantiepark
aanleggen
in
de
kleine
Boskerpolder nabij Groote Keeten, terwijl er al
honderden bungalows in het kleine Groote
Keeten, met enkele tientallen inwoners, zijn. Ook
hier verzet HZL zich tegen, gesteund door
inwoners van Groote Keeten en ook recreanten
die al een vakantiehuis daar bezitten. Ook hier
zijn juridische stappen gezet. HZL ziet het belang
in van recreatie en recreanten voor de lokale
economie. Ook realiseren we ons dat
strandvakantie in Nederland in plaats van in verre
oorden vliegbewegingen en dus uitstoot van CO2
kan schelen. Daarom willen wij graag met
betrokken partijen meedenken over de
ontwikkeling van milieuvriendelijke binnenlandse recreatie, maar dit mag niet ten koste gaan
van de Zijper natuur. Immers, hierdoor is het
risico groot dat het aantal mensen dat geniet van
de rust en weidsheid en het duinengebied
koestert, zal afnemen.
Informatieavond

Cultureel Erfgoed
Donderdag 14 november 2019 20.00 uur
Dorpshuis De Uitkijk
Sint Maartensbrug
De gemeente Schagen heeft in 2018 een
ambitieus bestemmingsplan ‘Kustzone Petten’
opgesteld, waarover een Milieueffectrapport is
opgesteld (MER). De Commissie voor
Milieueffectrapportage heeft deze MER getoetst
en gesteld dat, afgezien van natuur, geen
noemenswaardige effecten optreden. Wel neemt
de openheid en het zicht op de duinrand af,
waarvoor de commissie maatregelen noemt om
deze nadelige effecten te beperken. Echter, in het
plan worden strandhuisjes op korte afstand van
Natura 2000-gebied mogelijk gemaakt, terwijl

Presentatie van de HZL-film “De Grote Sloot van
sluis tot sluis”. Daarna zal Diederik Aaten van
het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een presentatie houden over de
geschiedenis van de Hondsbossche Zeewering.
Deze zeewering is niet los te zien van de
bedijking van de voormalige gemeente Zijpe.
Wij zien dit als een volstrekt uniek gebied in de
wereld en gaan graag met u in gesprek om dit te
benoemen tot cultureel erfgoed.
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