DRUKBEZOCHTE FRACTIEVERGADERING LADA
De openbare fractievergadering op maandag 21 januari in de Irish Cottage was met 35 belangstellenden
goed bezocht. Voor hen was het thema de locatie van het transformatorstation. Evenals in 't Veld maken de
bewoners van Verlaat en Oude Niedorp zich grote zorgen over de mogelijke komst van dit station. Ook hier
komt het te dicht op de bebouwing.
In zijn openingswoord gaf fractievoorzitter Rob Ravensteijn een toelichting op de raadsagenda van 24
januari. Hij zette uiteen wat het delegatiebesluit inhoudt en wat het kan betekenen voor de besluitvorming.
De raad heeft in de vergadering van 27 september de bevoegdheid om een verklaring van geen bezwaar af
te geven gedelegeerd aan het college, er van uitgaande dat over grote, ingrijpende projecten, zoals de bouw
van het transformatorstation, het college de raad in de besluitvorming zou betrekken. Ook LADA heeft er
mee ingestemd, maar trekt de conclusie dat het fout is geweest. Het college neemt de eerder aangenomen
motie van LADA waarin het locatie 4 afwijst niet serieus. Kennelijk wil ze de raad niet betrekken bij de
besluitvorming rond het transformatorstation. Daarom zal er donderdag een initiatiefvoorstel ingediend
worden door de samenwerkende oppositiepartijen om het delegatiebesluit terug te draaien. Ravensteijn: “Wij
gunnen het college niet de ruimte om naar eigen inzicht te besluiten.”
Indien dit voorstel geen meerderheid haalt, dan zal de gevraagde zienswijze ingediend worden. Daarin
worden de locaties 4 en 5 door LADA afgewezen en het college gevraagd om het voorstel terug te nemen en
in overleg met TenneT/Liander te zoeken naar een andere locatie.
Daarna was het woord aan vier insprekers.
Marion Dekker, secretaris van de dorpsraad Oude Niedorp, sprak nogmaals de grote bezorgdheid uit van de
inwoners van Verlaat en Oude Niedorp over locatie 5. De locatie wordt afgewezen met dezelfde argumenten
als die voor locatie 4 gelden. Bart Westerhoff, bewoner van de Leijerdijk, had ook zijn zorgen en hoopt op
rationele besluitvorming: “Laat de emotie er buiten.” Hij waarschuwde er voor dat de dorpen zich niet tegen
elkaar laten uitspelen en naar de fractie: “Laat je niet gebruiken door lokale groeperingen.”
Cees Dekker sprak namens een grote groep bewoners: “Nu ik de uitleg heb gehoord, ben ik al een stuk
wijzer geworden. Een transformatorstation is wel nodig maar niemand wil het in zijn achtertuin. Voor
bewoners van Verlaat en Oude Niedorp, maar ook Heerhugowaard-Noord is het hier niet acceptabel. Als het
dan toch komt, is het voor ons heel belangrijk dat het station goed ingebed wordt in het landschap met een
brede windsingel.”
Tenslotte sprak Gerry Klippel van Houd de dorpen groen. Zij reageerde op de woorden van Westerhoff en
wees er op dat de groep op 20 december in haar inspraak beide locaties heeft afgewezen.
Luc van der Berg stelde dat stroom nodig is, we gebruiken het allemaal. Volgens hem moet het
transformatorstation er komen omdat het net overbelast is. De regelmatig voorkomende storingen zijn daar
een gevolg van: “Op de infoavonden heeft Liander daar uitleg over gegeven. Er zal wat moeten gebeuren.”

