Transformatorstation
De zienswijze van LADA op het uitgebrachte verslag van de verkenning door prof. dr. R.J. In ’t Veld.
Locatie 4 blijft voor LADA onacceptabel. Wij kiezen voor de nieuwe locatie Zijtwende. Onze zienswijze
is onderschreven door Senioren Hollands Kroon, Progressief Wieringermeer en de Partij Vrije Liberalen. De coalitie wijst locatie 4 niet af waardoor deze nog steeds in beeld blijft om het trafostation te
bouwen.

De rapportage van professor In ’t Veld heeft een aantal waardevolle zaken opgeleverd, maar er zijn
ook risico’s vanwege de tijdsdruk die wordt opgelegd. De LADA fractie wil alles doen om die risico’s
weg te nemen, zodat we uiteindelijk met een oplossing komen die aan alle partijen recht doet.
Om met de waardevolle zaken te beginnen: onze fractie heeft altijd de bezwaren van de bewoners
tegen locatie 4 heel serieus genomen. En nu blijkt dat deze onpartijdige bemiddelaar dat ook terecht
vindt, is dat pure winst. Daarom, wat LADA betreft, nu volle kracht vooruit richting de alternatieve locatie, en alle partijen zouden zich daar achter moeten stellen.
Aan de andere kant gaat In ’t Veld er vanuit dat Tennet/Liander recht heeft op een snelle beslissing.
Daarom staat in punt 8 van het rapport dat er binnen zes maanden in ieder geval een vergunning
moet liggen voor de alternatieve locatie. Als het niet lukt zou het alsnog locatie 4 moeten worden.
Dat is, we kunnen het niet anders zeggen, wel de kat op het spek binden. Want de partij die haast
moet maken heeft er ook weer belang bij dat de zes maanden worden overschreden. Zodat we dan
toch weer, puur vanwege de opgelegde haast, zouden terugvallen op de onaanvaardbare locatie 4.
Locatie 4 is immers voor de aanvrager de goedkoopste locatie, maar deze locatie moet nu toch echt
een gepasseerd station zijn.
Daarom moeten wij als Raad in die periode de vinger aan de pols houden. Om in te kunnen grijpen
als zaken te langzaam gaan. De LADA fractie wil daarom een maandelijkse rapportage van B&W aan
de raad over de voortgang. Te beginnen met de septembervergadering. Een raad die zichzelf serieus
neemt vraagt daarom, en het hoeft geen lang verhaal te zijn. Wat we als raad dan willen weten is:
liggen we op schema?
Die zes maanden zijn overigens wel een heel korte periode, zeker als je ermee rekening houdt dat de
vakantieperiode erin valt. Een vergunning moet eerst zes weken ter inzage worden gelegd. De gemeente heeft daarna nog een paar weken nodig om op ingediende zienswijzen te reageren. Daarom
moet het voldoende zijn dat er na zes maanden een vergunning ter inzage is gelegd. Dan heeft Tennet voldoende zekerheid, want we weten uit de rapportage van In ‘t Veld dat de provincie akkoord is
en er geen technische bezwaren zijn. Echte struikelblokken zijn er dan dus niet meer.
De keuze voor een locatie voor een transformatorstation blijft altijd een moeilijke omdat er altijd gedupeerden zijn, maar er moet gekozen worden voor de minst schadelijke mogelijkheid en dat is hier Zijtwende. Locatie 4 voldoet hier niet aan, en deze werd daarom in de aangenomen motie tijdens de laatste Niedorper raadsvergadering uitgesloten. Wij houden ons hier onverkort aan, en spreken de hoop
uit dat dit dossier met een transformatorstation op de door In ’t Veld genoemde locatie Zijtwende kan
worden afgesloten.
Wij hebben nog een paar vragen:
e
1 . Hoe moeten we het interpreteren, dat er binnen 6 maanden in ieder geval een vergunning moet
liggen voor de alternatieve locatie?
Wij zouden daar willen lezen, dat er binnen 6 maanden in ieder geval een ter inzage legging moet
worden gerealiseerd voor de alternatieve locatie.
e
2 . De termijn van 6 maanden.
Wij zouden de periode van 6 maanden willen stellen vanaf 1 september t/m 1 februari, want in de
vakantie periode zal in verband met personele inzet die hiervoor nodig is, zowel bij Hollands Kroon als
Tennet/Liander, het moeilijk zal zijn, omdat er in vakantie periode niet volop aan gewerkt zal worden.
Deze tekst beschouwen we als onze toevoeging aan de zienswijze die al eerder door ons is ingebracht.

