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Doorgaan
Ondanks de crisis gaat het bestuur door met het
volgen van de diverse plannen en activiteiten. Wij
verzoeken daarom leden, die nog niet betaald
hebben, ons te steunen door de contributie 2020 (en
evt. ook eerdere jaren) van minimaal €8 over te
maken naar NL12 INGB 0007 7238 17
Visie2020
Het visiedocument van 2005 is vernieuwd. Nog
steeds streeft HZL naar een Zijpe waar het in de
toekomst net zo plezierig wonen en verblijven is als
in het verleden en thans. Hierbij richten wij ons op
de natuur (handhaving Natura 2000 wetgeving, ook
voor stikstofuitstoot bij diverse (bouw)plannen en –
activiteiten, geen nieuwe vakantieparken). Tevens

op gezondheid (bestrijdingsmiddelen, etc.),
landschap (geen grote wind- en zonneenergieprojecten) en cultuurhistorie. Wij kijken met
een kritisch maar realistisch oog naar diverse
geplande activiteiten en met hulp van deskundige
adviseurs wijst HZL bestuurders op zaken die niet
conform de regelgeving gebeuren of zaken die naar
onze mening juist belangrijk zijn. We hebben
vooroverleg met relevante actoren, streven naar
draagvlak en doen aan informatievoorziening.Bij
grote kwesties bewandelen wij waar nodig de
juridische weg desnoods tot aan de Raad van State.
Voor kleinere zaken stellen wij een bij autoriteiten
in te dienen zienswijze op, voor individuele gevallen
zijn wij altijd bereid advies te geven. Daarnaast

www.hzl.nl
0226 381287

streeft HZL samenwerking na met organisaties als
Natuurmonumenten en natuurlijk inwoners van de
Zijpe. Ons doel is immers het bewaken van de
menselijke belevingswaarde van onze Zijpe voor
alle inwoners, huidige en toekomstige!
Strand
De gemeente heeft een nieuw bestemmingsplan
voor het strand van Petten ter visie gelegd. Op het
strand mogen twee nieuwe strandpaviljoens en
tachtig strandhuisjes komen. Tevens wordt
voorgesteld de parkeerplaats bij de oprit naar het
Korfwater te vergroten door het groen te slopen. Een
cluster van 50 strandhuisjes komt ten noorden van
strandpaviljoen Zee en Zo. De huisjes moeten op
palen gebouwd worden waardoor de vloer op een
hoogte komt van 4,5 meter boven NAP. De hoogte
van het strand is circa 2 meter boven NAP. De
huisjes mogen een hoogte hebben van maximaal 5
meter waardoor de
nokhoogte ca. 7,5 meter
boven
het
strand
uitkomt. De nieuwe
duintjes ter plaatse
hebben een hoogte van 1
à 1,5 meter. De afstand
tussen de huisjes moet
minimaal
5
meter
bedragen waardoor de
lengte van deze cluster
huisjes bijna een halve
kilometer zal bedragen.
De palen, 6 per huisje,
mogen in de winter
blijven staan. Dus het
open en rustige strand is
dan wel verleden tijd.
Als voorbeeld:een foto van Julianadorp aan Zee.
HZL zal een zienswijze indienen en pleiten voor een
open strand.

Weidevogelleefgebied
De provincie Noord-Holland heeft in de Ontwerp
Omgevingsverordening NH2020 alle weidevogelleefgebieden tussen Zijpersluis en Schagerbrug van
de kaart gepoetst. Daardoor is het mogelijk langs de
Westfriese Omringdijk windturbines te plaatsen. Dit
is in grote tegenstelling met de visie uit het
Provinciale Natuurbeheerplan:
“Het Natuurbeheerplan bestaat uit een aantal kaarten
en maakt deel uit van het Programma
Natuurontwikkeling. Noord-Holland is van oudsher
een echte weidevogelprovincie. Ondanks de afname
van de weidevogelpopulatie, is deze nog steeds van
internationaal belang. Van het totaal aantal grutto’s in
Europa broedt zelfs 15% in Noord-Holland. De grutto
is in 2015 zelfs door de Nederlanders gekozen tot
‘nationale vogel’ en staat symbool voor biodiversiteit
in het landelijk gebied. De provincie draagt bij aan de
bescherming van weidevogels. Dit doen we onder
meer door subsidie te verlenen aan natuurorganisaties en agrarische collectieven voor het
beheer van weidevogelgebieden. Zij zorgen ervoor
dat het gebied geschikt blijft voor weidevogels. De
provincie vraagt van de verschillende beheerders van
de gebieden dat zij samenwerken. Het leefgebied van
een weidevogel beperkt zich immers niet tot dat van
een
enkele
agrariër
of
grondeigenaar”.

HZL zal dan ook een zienswijze indienen tegen het
ontwerp in de hoop en verwachting dat Provinciale
Staten de beslissing neemt de weidevogelleefgebieden in de Zijpe en zeker langs de
monumentale dijk te handhaven.
Erfgoed
De Zijpepolder verdient een bijzondere status als
landschappelijk cultureel erfgoed. Dit vanwege het
nog steeds aanwezige historische karakter ervan, de
bijdrage aan de differentiatie in landschappen in het
grote geheel en aan de zeer specifieke en
gewaardeerde kenmerken van het Zijper landschap.
Bijzonder aan de inrichting van de Zijpe is
doorsnijding door een aantal van zuid-noord
lopende wegen (Grote Sloot, Ruigeweg,
Belkmerweg, Bosweg) die de kustlijn aan de ene

kant en de Omringdijk aan de andere kant volgen.
Haaks op deze wegen staat een aantal dwarswegen
die in de richting van de kerktorens lopen.

Om meer aandacht te krijgen voor het Zijper erfgoed
is een zienswijze ingediend bij de provincie, voor
het Ontwerp Omgevingsverordening, in een poging
de bescherming van deze polder op te nemen in de
provinciale richtlijnen.
Energie
De komende maanden worden besluiten genomen
over onze toekomstige energievoorziening, Op een
kaart
zijn
voor
Noord-Holland
diverse
zoekgebieden ingetekend. Alle grote parkeerplaatsen zijn bestemd voor zonnepanelen, de
Hondsbossche Zeewering is bestemd voor grote
windturbines. Langs het Noord-Hollandskanaal
overal windturbines met daaronder zonnepanelen.

Op het ECN-terrein staan ook grote windturbines
ingetekend. Kortom, het Zijper landschap zal een
totale verandering ondergaan. Wij zullen onze
mening kenbaar maken bij beleidbeslissers.
Stikstof
Stikstof in de vorm van een verbinding met zuurstof
(NOx) of waterstof (NH3) is schadelijk voor mens

en dier. Vooral mensen met longklachten en astma
hebben er last van. Daarnaast zijn de effecten in de
natuur merkbaar, met name de grijze duinen.

