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Beste LADA leden, 
 
Hierbij wil ik u uitnodigen voor de algemene ledenvergadering die gehouden zal worden op 4 ok-
tober a.s. in De Meerbaak, Professor ter Veenweg 4, 1775 BG Middenmeer, 
Aanvang: 20.00 uur 
 
Het belangrijkste agendapunt voor deze vergadering is het voorstel om niet deel te nemen aan de 
komende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 a.s. 
Aanleiding voor dit voorstel zijn een aantal zaken. 
- Henk en Peter niet beschikbaar voor nieuwe raadsperiode 
- Leden bestuur geen ambitie om in de gemeenteraad plaats te nemen. 
- Geringe aantal leden LADA, dus erg kleine achterban en daardoor weinig/geen kandidaten te 
verwachten uit de huidige LADA achterban. 
 
Natuurlijk vinden we het als bestuur heel erg jammer dat we dit voorstel aan de leden voorleggen, 
maar wij zien geen andere optie. 
Mochten er leden zijn die zich wel verkiesbaar willen stellen, en/of andere (mogelijke) kandidaten 
weten te enthousiasmeren dan zien we deze voorstellen gaarne tegemoet. 
 
Hoewel het kort dag wil het huidige bestuur, mits er een goede kandidatenlijst kan worden opge-
steld altijd meewerken aan het faciliteren van deelname aan de komende gemeenteraadsverkie-
zingen. 
 
Het verzoek is om u even per mail voor de ALV aan te melden zodat er facilitair het e.e.a  kan 
worden voorbereid. 
We hopen dat gezien het onderwerp vele leden deze ALV zullen bijwonen. 
 
--  
met vriendelijke groeten 
 
bestuurssecretariaat LADA 
Jos Witte 
 
 

VAN  HET  BESTUUR 

Agenda algemene ledenvergadering 
 
1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Ingekomen stukken 

4. Vaststellen agenda 

5. Financiën 

           a) jaarrekening 2020 

           b) begroting 2021 

6. Jaarverslag 2020 bestuur 

7. Jaarverslag 2020 fractie 

8. Toekomst LADA /                                                                  

deelname gemeenteraadsverkiezingen 2022 
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Storten radioactief en giftig Polonium-210 bij Afvalzorg Wieringermeer 

Nadat eerder vergunning is verleend voor het storten van chroom-6 houdende reststromen, komt er 
met de stort van het afval van Tata Steel een tweede afvalstroom naar Hollands Kroon met een ui-
terst giftige component, die niet verwerkt kan worden en niet afbreekbaar is. Wij vinden dit zeer zor-
gelijk en willen van het college weten of dit bij hen bekend is en hoe zij hier tegenover staan. Samen 
met Groen Links heeft de fractie vragen gesteld.                                                                                         

Geacht college, 

Uit door een WOB-verzoek beschikbaar gekomen stukken is ons gebleken dat Tata Steel IJmuiden 
van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) op 10 oktober 2019 een Be-
schikking specifieke vrijgave voor een aantal recycle – en  afvalstoffen heeft gekregen. Vier van deze 
afvalstoffen bevatten polonium-210. Dit isotoop is zowel radioactief als zeer giftig. Een zeer kleine 
hoeveelheid is voldoende om bij een mens ziekte of de dood te veroorzaken. Inhaleren van poloni-
um-210 bevattende stofdeeltjes kan dodelijk zijn, daar de isotoop alfadeeltjes uitzendt die in het li-
chaam celstructuren aantasten, schade toebrengen aan DNA en celdood veroorzaken. Dit leidt ertoe 
dat organen uitvallen met de dood tot gevolg.  

Voorheen stortte Tata Steel het afval bij Deponie Afvalzorg locatie Nauerna, die hiervoor vergunning 
heeft tot 1 april 2022. Omdat deze locatie vol is, is de vergunning op verzoek van Tata Steel uitge-
breid met de locaties Deponie Afvalzorg Lelystad en Wieringermeer. Voor Tata Steel is dit belangrijk, 
want zonder stortlocatie vallen hoogovens uit en de productie stil. 

Uit de e-mailwisseling tussen de ANVS en Tata Steel blijkt dat Tata Steel IJmuiden meerdere keren 
heeft aangedrongen op het aanpassen van de toegestane stralingsnorm en dat de ANVS geen eigen 
metingen heeft gedaan maar uitgaat van door Tata Steel aangeleverde parameters. Ook uit rappor-
ten van het RIVM en de Omgevingsdiensten over de uitstootcijfers komt het beeld naar voren dat 
aangeleverde gegevens van Tata Steel als uitgangspunt worden genomen.  

 
Vragen  

 1.  Bent u bekend met het storten van Polonium-210 bij Afvalzorg Wieringermeer? 

 a)   Zo ja, wat is uw standpunt in deze? 

 b)   Zo nee, bent u bereid hierover contact op te nemen met de provincie en de 
ANVS, alsmede de betrokken omgevingsdienst(en)?  

 2.  Kunt u de raad zo spoedig mogelijk informeren over de situatie, inclusief de risico’s 
voor de volksgezondheid en het milieu?  

 3.  Heeft u hierover contact met het college van de gemeente Medemblik? 

 a)   Zo ja, wat is de vorm en inhoud van dit contact? 

 b)   Zo nee, bent u bereid dit te doen? 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Lilian Peters                                                    Henk van Gameren 
GroenLinks Hollands Kroon                            LADA 

SCHRIFTELIJKE  VRAGEN 
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VERSLAG  OPENBARE  FRACTIEVERGADERING 
 

De openbare fractievergadering op 13 september in De Meerbaak was na een lange periode 
weer fysiek. Eindelijk konden we elkaar weer in de ogen kijken. Het resultaat was een geanimeer-
de vergadering waarin niet alleen de raadsagenda van 16 september besproken werd maar ook 
lopende zaken werden uitgediept.  Helaas ontbrak onze fractievoorzitter wegens familieomstan-
digheden.  

Stand van zaken datacenters                                                                                                                        
Het college wil proforma in beroep gaan tegen 
de reactieve aanwijzing van de provincie. Hier-
mee wordt de mogelijkheid open gehouden om 
naar de Raad van State te gaan indien er geen 
overeenstemming met de provincie wordt be-
reikt over het bestemmingsplan B1.                                                                                    
Gedeputeerde Staten heeft een concept Data-
center Strategie naar de Staten gestuurd. Hier-
in worden voorwaarden geformuleerd waaraan 
datacenters moeten voldoen, zoals ruimtelijke 
inpassing, hergebruik restwarmte, gebruik koel-
water,  gebruik energie, opwekken eigen ener-
gie (zonnepanelen op dak). Allemaal voorwaar-
den waar de datacenters in Hollands Kroon 
niet aan (kunnen) voldoen.  Desondanks wordt  
de Wieringermeer, met de regio Amsterdam, in 
het concept provinciale Datacenter Strategie 
aangewezen als vestigingsplaats.   
                                                                                         
Stort afval Deponie Afvalzorg Wieringer-
meer                                                                                               
Onze fractiesecretaris geeft een toelichting op 
de samenwerking met Groen Links. Doel van 
de fractie is vooral breed duidelijk maken dat er 
met dit afval door het hele land gesleept wordt. 
Daartoe is contact gezocht met Progressief 
West-Friesland in Medemblik. Daar zijn ook 
met GroenLinks vragen gesteld. Er is contact 
met de Statenfracties van SP en Partij voor de 
Dieren. De SP-fractie heeft vragen gesteld.  In 
Zaanstad zijn onze vragen aanleiding geweest 
om ook daar deze zaak op te pakken doordat 
duidelijk is geworden dat er in Nauerna jaren 
lang polonium houdend afval van TATA is ge-
stort.  Beantwoording van de vragen wordt af-
gewacht om verdere stappen te ondernemen. 

Beroep reactieve aanwijzing bestemmings-
plan Agriport A7, deelgebied B1                                            
De fractie zal het voorstel van het college niet 
steunen om pro forma in beroep te gaan bij de 
Raad van State. LADA is tegen de wijziging 
van het bestemmingsplan omdat wij het uitbrei-
den van Agriport ten westen van de A7 afwij-
zen. 

Oprichting Regionale Ontwikkelingsmaat-
schappij MRA-NHN                                                                                                                               
De gemeenten in de regio Noord-Holland 

Noord, de Metropoolregio Amsterdam (MRA), 
de provincie Noord-Holland en het ministerie 
van Economische Zaken en Klimaat (EZK) wil-
len een regionale ontwikkelingsmaatschappij, 
in het kort: ROM, oprichten.  Noord-Holland is 
de enige regio in het land die nog geen ROM 
heeft. De gemeente Hollands Kroon kan daar-
mee ondernemingen in Hollands Kroon beter 
steunen bij hun ontwikkeling. De fondsen van 
de ROM zijn gericht op het midden en kleinbe-
drijf, de energietransitie en de circulaire econo-
mie.                                                                                                                            
Vragen die gesteld werd: Wat is het nut voor 
Hollands Kroon? Is de Metropoolregio  een 
juiste partner voor Noord-Holland Noord? Gaat 
er niet teveel geld naar de Metropoolregio? 
Hoe denkt het college      hierover?Conclusie: 
LADA ziet geen duidelijke voordelen voor Hol-
lands Kroon. Moeten we hier wel aan mee-
doen?                                                           
Vraag aan het college: Is er overleg geweest 
met de ondernemersverenigingen hoe die er in 
staan?  
Energietransitie                                                                                                                
Datacenters met hun grote energieverbruik bot-
sen met de Regionale Energie Strategie en de 
transitie naar een duurzame toekomst voor 
Hollands Kroon.    

 
Nieuw tarief HVC                                                                                                               
De vervanging van de grijze kliko is alles be-
halve duurzaam. Er worden nieuwe containers 
geproduceerd. Is het recyclen van de oude bak 
wel goed mogelijk? Dit is kostbaar en vraagt 
weer energie. Het plaatsen van een chip in de 
bestaande bakken lijkt een goedkopere en 
duurzamere optie. 
 
Brede school Slootdorp                                                                                                          
Bij de brede school in Slootdorp ontbreekt een 
hek rond het terrein. Ouders vinden dit een ge-
vaarlijke situatie met weg en sloten er omheen. 
Gemeente moet hier wat aan doen was de op-
roep aan de fractie.  De gemeente is echter 
geen bouwheer dat is het schoolbestuur, in dit 
geval Surplus. Onze fractiesecretaris gaf het 
advies om dit te bespreken met de gemeen-
schappelijk medezeggenschapsraad en deed 
de toezegging het te bespreken met wethouder 
Mary van Gent.                                              <
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UIT  DE  FRACTIE 

Onze fractievoorzitter kon door familieomstandigheden de raadsvergadering van 16 september 
niet bijwonen. De agenda kende veel hamerstukken. Het afscheid van VVD-fractievoorzitter An-
naert luidde de vergadering in waarna de agenda vlot werd afgewerkt.  

Beroep reactieve aanwijzing bestemmings-
plan Agriport A7, deelgebied B1    
Voor de behandeling van dit punt deed de 
voorzitter een klemmend beroep om zich alleen 
tot dit punt te beperken waarbij de verkeersaf-
handeling leidend is. Alle andere zaken rond 
de datacenters hoorden hier niet aangekaart te 
worden. Wethouder Groot stelde er alle vertou-
wen in te hebben er met de provincie uit te ko-
men. De gesprekken met de provincie verlopen 
in goede sfeer. Het beroep is alleen bedoeld 
om ruimte te behouden mocht het toch fout af-
lopen. Toch ontstond er een discussie, vooral 
OHK had een reeks vragen. GL en Anders! 
motiveerden waarom zij niet met het voorstel 
kunnen instemmen. Het deed CDA-
fractievoorzitter licht geërgerd opmerken dat hij 
verbaasd was dat er discussie was. “Het is het 
in belang van de raad. Het zou een hamerstuk 
moeten zijn.”  Ook OHK stemde tegen waar-
mee het voorstel met 20 stemmen voor en 8 
tegen werd aangenomen. 
 
Oprichting Regionale Ontwikkelingsmaat-
schappij MRA-NHN  
OHK deed het verzoek om dit punt van de 
agenda af te halen om meer tijd te verkrijgen 
om het voorstel goed te kunnen doorgronden 
en vroeg daarom voor een extra beeldvormen-
de vergadering. “Het is een ingewikkeld voor-
stel wat 400 pagina’s telt. Dat vraagt om meer 
tijd”, aldus Jeff Lever. Hij kreeg geen bijval 
waarna het voorstel in de besluitvormende ver-
gadering zonder veel discussie werd aangeno-
men met alleen de stem van OHK tegen. Alle 
andere fracties stemden er mee in.    
 
Motie 
GroenLinks diende een motie in om bezwaar te 

maken tegen 
de dreigende 
vergunningver-
lening voor bo-
ren naar gas in 
de Waddenzee. 
De motie werd 
mede ingediend 
door LADA, 
CU, PvdA en 
Anders! en 
kreeg steun van 
OHK, D66 en 
SHK waardoor 
hij met 19 stem-
men voor en 9 
tegen werd aangenomen. 
 
De motie verzoekt het college om: 

• De demissionaire minister van Economi-
sche Zaken en Klimaat per aangeteken-
de brief te verzoek de NAM geen ver-
gunning te verlenen voor het mijnen van 
fossiele brandstoffen in de Waddenzee; 

• Het onderwerp te agenderen binnen de 
Vereniging der Waddenzeegemeenten; 

• Hierover binnen een maand verslag uit 
te brengen aan de raad. 

 
Wethouder Meskers deed de toezegging de 
motie uit te voeren. De motie ondersteunt het 
advies vanuit de Waddenzeegemeenten. 
Desondanks stemden VVD en CDA tegen. De 
motivering was dat wij als gemeenten daar niet 
overgaan (CDA) en dat er voldoende gas moet 
zijn na het sluiten van het gasveld in Slochte-
ren (VVD).  
                                                                                                                    
 

openbare fractievergadering 
 

maandag 25 oktober 
aanvang 20.00 uur   

 
locatie: 

Dorpshuis De Oude School 
Populierenlaan 23a 

1766JD  Wieringerwaard 
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De meeste mensen kennen Naturalis vooral als 
een publieksmuseum, maar het is veel meer 
dan dat. Kunt u uitleggen wat de betekenis is 
van Naturalis?  
‘Wij zijn al tweehonderd jaar de rijkscollectie 
voor ‘natuurlijke historie’, zoals dat zo mooi 
heet. Zoals het Rijksmuseum schilderijen heeft, 
verzamelen wij biodiversiteit. Onze collectie 
bestaat uit 42 miljoen objecten. Botten van di-
no’s, maar ook heel veel insecten, plantensoor-
ten, schimmels, zelfs de eerste, bekende to-
maat in Europa van omstreeks 1540. Als je iets 
van die – al dan niet uitgestorven – soorten wilt 
weten, kun je ze bij ons bestuderen. Op die 
manier kunnen we terugkijken in de tijd en bij-
voor - beeld zien wat de impact van klimaatver-
andering is geweest. We zijn dus in de eerste 
plaats een wetenschappelijk instituut en pas 
sinds 1997 ook een publieksmuseum.’  
 
Wat is uw rol als wetenschappelijk directeur?  
‘Bij Naturalis lopen meer dan honderd onder-
zoekers rond. Sommigen weten alles van de 
Amazone-bomen, anderen zijn expert op het 
gebied van platwormen of spinnen, weer ande-
ren weten precies hoe ecosystemen in elkaar 
zitten. Als wetenschappelijk directeur faciliteer 
ik de onderzoekers en zetten we samen de lij-
nen uit: welke onderzoeken willen we doen, 
waar is onze kennis nodig, met welke partijen 
werken we samen en hoe krijgen we daar geld 
voor?’  
 
Speelt maatschappelijke relevantie daarbij een 
rol?  
‘Soms wel, soms niet. Fundamenteel onder-
zoek is heel belangrijk; je weet nooit waar een 
ontdekking toe leidt. Daarnaast kijken we 
steeds vaker hoe ons onderzoek kennis ople-
vert voor de maatschappij, vaak in samenwer-
king met andere partijen. Denk bijvoorbeeld 
aan de landbouw. Je kunt met gif en kunstmest 
een soort fastfood-landbouw bedrijven. Maar 
wil je overschakelen naar kringlooplandbouw – 
dus een systeem waar je niks ingooit en dat 
zichzelf in stand houdt – dan moet je kennis 
hebben van ecosystemen. Van insecten, wor-
men en bodemleven. Als je een plaag niet 
meer kan platspuiten, moet je weten welke 
sluipwesp of schimmel je kunt inzetten. Die 
kennis komt bij ons vandaan.’ Hoe ziet zo’n sa-

menwerkingsproject eruit? ‘Ik ben met mijn on-
derzoeksgroep bijvoorbeeld betrokken bij een 
project in de Alblasserwaard. Daar bekijken we 
samen met de melkvee - houders, de kaasfa-
briek, provincie en waterschap hoe we op een 
natuur-inclusieve manier kunnen boeren. Iets 
soortgelijks doen we in de Bollenstreek. Als we 
de biodiversiteit willen beschermen, moet ons 
huidige landbouwsysteem op de schop. Dan 
moeten we af van gif en kunstmest en werken 
met oplossingen die de natuur ons aanreikt. En 
de boeren belonen voor de diensten die ze le-
veren, zoals natuurbehoud en waterbeheer. 
Aan dit soort maatschappelijke vraagstukken 
kan Naturalis met zijn kennis van soorten en 
ecosystemen bij uitstek een bijdrage leveren.’  
 
Is dat ook de boodschap die u uitdraagt als 
hoogleraar Natuurlijk Kapitaal aan de Universi-
teit Leiden: dat we de natuur beter op waarde 
moeten schatten?  
‘Zeker. Als je kijkt naar de bijdrage van de na-
tuur aan onze drinkwaterzuivering, luchtzuive-
ring, bodemvruchtbaarheid, voedselvoorzie-
ning, recreatie… Opgeteld is die waarde veel 
groter dan alle bruto nationaalproducten bij el-
kaar, iets dat mensen zich te weinig realiseren. 
Daarom is het handig om te laten zien: goed 
zorgen voor de natuur levert je geld op, zeker 
op de lange termijn. Neem bijvoorbeeld zee-
spiegelstijging en klimaatadaptatie: het wordt 
warmer en er komt meer water. Met dijken kun 
je daar echt niet tegenop bouwen. Maar als je 
ruimte geeft aan het water en aan de natuur, 
kun je goedkopere, duurzamere oplossingen 
ontwerpen. We moeten gaan bouwen met de 
natuur, building with nature, zoals dat in het 
Engels zo mooi heet. De natuur is ontzettend 
high tech en heeft oplossingen voor problemen 
die wij nog niet eens hebben bedacht.’  
 

          ‘Wil je overschakelen naar             
         kringlooplandbouw, dan moet        
         je kennis hebben van ecosystemen’
                            
 
Wat is zo’n probleem waarvoor de natuur 
een pasklare oplossing heeft?  
‘Bijvoorbeeld de droogte in Nederland. In feite 
hebben we geen droogteprobleem, maar een 
waterverdelingsprobleem.                                >   

‘Natuur  is  high  tech’ 
 

Als wetenschappelijk directeur van Naturalis en hoogleraar Natuurlijk Kapitaal  aan de Universiteit 
Leiden weet Koos Biesmeijer alles over de onschatbare waarde van soortenrijkdom. ‘De natuur is 
beter in economie dan wijzelf’ 
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Traditioneel pompen we het water weg zodra er 
te veel regen valt. Maar nu we minder neerslag 
hebben, moeten we dat water opslaan en vast-
houden. De natuur is daar heel goed in: opslaan 
als een spons en daarna langzaam afgeven. 
Maar dan moeten we wel onze waterhuishouding 
anders inrichten, anders dan we de afgelopen 
eeuwen hebben gedaan. Dat is een omslag in 
ons denken die niet zomaar is gemaakt.’ 
 
 Dan helpt het om aan zo’n natuuroplossing een 
prijskaartje te hangen. 
 ‘Precies. De natuur is beter in economie dan 
wijzelf, zeg ik wel eens. Maar je moet het wel 
inzichtelijk en meetbaar maken. Om die reden 
werken we ook samen met ASN Bank. ASN 
Bank wil met een groep van 25 financiële instel-
lingen biodiversiteit een plekje geven binnen het 
financiële systeem. Je moet dan kunnen becijfe-
ren wat de impact is van biodiversiteitsverlies, 
welke risico’s kleven daaraan? Daar helpen we 
de bank bij.’  

 

 
HET BELANG VAN BIODIVERSITEIT 
 (en wat je er zelf aan kunt doen)  
Biodiversiteit gaat over soortenrijkdom en heeft 
betrekking op al het leven – dieren, planten, 
schimmels enzovoorts – die leven in uiteenlo-
pende ecosystemen. Zo’n systeem blijft weer-
baar dankzij een gezonde soortenrijkdom. Op 
die manier zorgt biodiversiteit voor schoon water, 
vruchtbare grond en een stabiel klimaat. En le-
vert zij ook voedsel en grondstoffen voor huis-
vesting, kleding, brandstof en medicijnen. Deze 
natuurlijke hulpbronnen zorgen dat we kunnen 
bestaan. Iedereen kan bijdragen aan een betere 
biodiversiteit, bijvoorbeeld door je tuin of balkon 
zo groen mogelijk in te richten. Kijk op: maak-
grijsgroener.nl 
 
Het gaat hard met het biodiversiteitsverlies; de 
komende decennia sterven naar schatting 1 mil-
joen soorten uit. Hoe houdt u de moed erin?  
 

‘Dat valt af en toe niet mee, eerlijk gezegd. Ik 
vrees dat ik het uitsterven van de ijsbeer nog ga 
meemaken. Of neem Madagaskar met al zijn 
unieke soorten. Met elk stuk bos dat daar wordt 
gekapt – en dat gaat heel hard – verdwijnen er 
soorten van de aarde. Maar ook dichter bij huis: 
Nederland is wereldkampioen biodiversiteitsver-
lies, onze rode lijsten met bedreigde soorten zijn 
langer dan in alle landen om ons heen en de Eu-
ropese natuurdoelstellingen halen we van geen 
kant. Ondertussen zie ik – behalve in Brussel – 
weinig politiek draagvlak om daar structureel iets 
aan te veranderen.’  
 
Wat is daarvoor nodig in uw ogen?  
‘Dan kom ik terug op het punt dat ik eerder 
maakte: ons landbouwsysteem – let op: ik zeg 
niet ‘de boer’ – is de crux tot biodiversiteitherstel. 
We moeten af van onze intensieve landbouw 
met zijn monoculturen, gifstoffen, kunstmest, 
stikstofoverschot en intensieve waterverbruik. 
We moeten overschakelen op kringloopland-
bouw. Dat vraagt om een systeemverandering, 

een transitie. Dat gaat pijn doen, 
maar het moet wel gebeuren. Net 
zoals we hebben gezegd: we gaan 
van het gas af. We hebben zo’n stip 
aan de horizon nodig, zodat partijen 
kunnen investeren in alternatieven. 
Maar goed, vooralsnog zie ik het 
niet op grote schaal gebeuren.’  
 
Een sombere boodschap.  
‘Er zijn ook positieve ontwikkelin-
gen hoor. Zo hebben we sinds 
2018 het Deltaplan Biodiversiteits-
herstel, een initiatief van natuuror-
ganisaties, boeren, wetenschap-
pers, banken en bedrijven. Overal 

in het land haken initiatieven aan om de soorten-
rijkdom te stimuleren. En dan kan het soms hard 
gaan. Ik zie het in mijn eigen woonomgeving. 
Acht jaar geleden zijn we in de driehoek Leiden, 
Alphen aan den Rijn en Zoetermeer het project 
Groene Cirkel Bijenlandschap gestart om de 
groene, circulaire economie vorm te geven. Bij-
voorbeeld door in dit gebied anders te maaien en 
anders de sloten te schonen. In drie jaar tijd is 
het aantal wilde bijensoorten met 34 procent toe-
genomen. Dat is prachtig om te zien, en houdt 
mij ook op de rit.’  
 

goedgeld september 2021 
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       Natuur  verdient  plek  in  regeerakkoord 

Nergens in Europa staat de natuur zo onder druk als in Nederland. Geruisloos verdwijnen niet alleen 
zeldzame, maar ook heel gewone planten en dieren uit onze omgeving. Jaar in jaar uit. Vele onder-
zoeken hebben dit al laten zien. Dat baart Landschap Noord-Holland grote zorgen. Er gaat buiten in 
de natuur iets fundamenteel mis, maar in de Haagse binnenkamers ging het de afgelopen tijd niet 
één keer over natuur. In het verslag van de formatiegesprekken lees je er niks over terug. Niet over 
de biodiversiteitscrisis, niet over de natuur als oplossing. Landelijke natuur- en milieuorganisaties 
roepen daarom onderhandelaars op om de volgende fase van de formatie de natuur niet langer te 
negeren: vergroen het regeerakkoord, maak geen #negeerakkoord. 
 
 
Crises stapelen zich op 

De crises waar Nederland mee te maken heeft stapelen zich op. De stikstofcrisis, de biodiversiteits-
crisis, de klimaatcrisis en vermoedelijk straks ook nog een watercrisis. De afgelopen anderhalf jaar 
dwong de pandemie ons terug te gaan naar de basis en dat hebben we gezien: natuurgebieden lie-
pen vol, overvol. Het belang van natuur is voor de Nederlander kraakhelder. Maar de Nederlander 
kan zelf geen wetten maken, geen natuur aanleggen, niet herstellen of beschermen. Daarvoor is een 
stevige overheid nodig. Tot nu toe ontbreekt een gedegen natuurbeleid en worden wettelijk vastge-
legde doelen niet gehaald. Ook in de bouwstenen voor een regeerakkoord door VVD en D66 staat 
niets over natuur of biodiversiteit. Natuur- en milieuorganisaties vrezen een ambitieloos 
‘negeerakkoord’ waardoor de deplorabele staat waarin onze natuur verkeerd verder zal verslechte-
ren.  

          

 

 

 

 

Natuurherstel sleutel tot ontwikkeling 

Ondertussen wordt keer op keer duidelijk dat spoedig natuurherstel nodig is om weer te kunnen bou-
wen, voor een robuuste transitie van landbouw en om de economie weer van het stikstofslot halen. 
Dan moet de natuur daadwerkelijk versterkt en beschermd worden. Een nieuw kabinet heeft daar-
mee de sleutel in handen om Nederland weer op gang te krijgen. Het is tijd dat formerende partijen in 
Nederland dit niet langer negeren: vergroen het regeerakkoord, maak geen #negeerakoord. Elf na-
tuur- en milieuorganisaties, waaronder Landschap Noord-Holland, roepen daarom de onderhande-
laars op natuur niet langer te negeren en de natuur en het herstel ervan hoog op de agenda te zet-
ten. 
 

                                  Initiatief van Landschappen NL, Vogelbescherming, Natuur & Milieu, Greenpeace,  

                                             Natuurmonumenten, Milieudefensie, SoortenNL, Natuur & Milieufederaties, WWF, 

IVN, Waddenvereniging 
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Stroomnetwerk  Liander  is  vol:  
geen  ruimte  voor  nieuwe  grootverbruikers  in  deel  provincie 

 
Het elektriciteitsnetwerk van Liander is vol in een groot deel van de provincie. Dat meldt de netbe-
heerder in een persbericht. Dat betekent dat er de komende vier jaar geen nieuwe grootverbruikers, 
zoals bedrijven en supermarkten, meer bij kunnen in het gebied. In Amsterdam zou het zelfs zes jaar 
kunnen duren voordat het netwerk voldoende is uitgebreid. 
 
Het gebied beslaat Alkmaar en elf andere gemeenten in het noorden van de provincie, van Hollands 
Kroon tot Castricum en van Bergen tot Medemblik. Ook bij elektriciteitsstations in Amsterdam West 
en Noord is de maximale capaciteit bereikt. Afgelopen juni meldde de netbeheerder al dat het maxi-
mum was bereikt in het Westelijk Havengebied en een ander deel van Noord. 
 
Bovendien verwacht Liander dat er op korte termijn meer gebieden bij komen waar het elektriciteits-
netwerk vol is. Volgens de netbeheerder ontstaat er schaarste door de groeiende economie en de 
digitalisering van de samenleving. 
 

Vier jaar 
Niet alleen nieuwe grootverbruikers kunnen geen elektriciteit afnemen; dat geldt ook voor bestaande 
bedrijven die willen uitbreiden. De netbeheerder verwacht dat het netwerk in 2025 weer voldoende is 
uitgebreid voor nieuwe aanvragen. 
 
Liander probeert nieuwbouwwijken tot die tijd zoveel mogelijk te ontzien en heeft rekening gehouden 
met de bouwplannen voor de komende vier jaar. De nieuwbouwwijken in de huidige bouwplannen 
kunnen nog van elektriciteit worden voorzien. Mogelijk levert het volle netwerk ook problemen op bij 
de bouw van supermarkten en scholen in nieuwbouwwijken. 
 
Knelpunten aanpakken 
De provincie laat in een reactie weten samen met de netbeheerder te werken aan een oplossing om 
te voorkomen dat bijvoorbeeld in nieuwbouwwijken supermarkten en scholen niet meer aangesloten 
kunnen worden op het elektriciteitsnet.  
Niet alleen de vraag aan energie, ook een tekort aan technisch personeel speelt het elektriciteitsnet-
werk parten. De provincie zegt dat ze met het opzetten van een mbo-campus beter op dat perso-
neelstekort wil inspelen. 

 
www.nhnnieuws.nl/nieuws, 16 september 2021 

 


