LADA Luistert in de Cultuurschuur
Maandag 29 januari werd de eerste openbare fractievergadering in 2015 gehouden in de Cultuurschuur in
Wieringerwerf. Voorafgaand aan de vergadering was de gelegenheid om deel te nemen aan een rondleiding
door het gebouw. Er waren insprekers over de onderwerpen brede school Hippolytushoef en de locatie 4
voor het transformatorstation. De raadsagenda van 29 januari kent drie punten, maar wel belangrijke.
Insprekers
De heer Franke, namens de medezeggenschapsraden, en mevrouw Tops, leerkracht, hielden een pleidooi
om bij de brede school ook een gymzaal te bouwen. Er gaat veel tijd verloren wanneer de kinderen naar de
sporthal moeten om hun gymlessen te krijgen. Ook de (on)veiligheid van de route van school naar sporthal
werd benoemd. Men is tevreden met de keuze voor de Irisstraat en verkeersplannen. De Stichting Sporthal
Wieringen is benaderd of zij een gymzaal bij de school kunnen exploiteren.
Mevrouw Klippel en de heren Veldman en Sepers, ons wel bekend, kwamen nog even langs om wat
aandachtspunten aan te reiken waarom locatie 4 niet de juiste plek is voor een transformatorstation. Het is
nu zeker dat de kassen gesloopt worden, waardoor het trafo station in het open veld komt te staan en van
alle kanten zichtbaar zal zijn. Nogmaals werd gewezen op het grote aantal bewoners dat binnen de cirkel
van 300 meter valt, een belangrijk argument waarom deze locatie afgewezen moet worden.
Transformatorstation
De raadsagenda van 29 januari kent drie punten, maar wel belangrijke.
De raad wordt gevraagd om voor locatie 4 een verklaring van geen bewaar af te geven, dwz zeggen
toestemming geven om hier een transformatorstation te bouwen. Het standpunt van LADA is altijd duidelijk
geweest en blijft afwijzend. De fractie stemt er niet mee in, dat de verklaring wordt afgegeven.
Delegatiebesluit
Er ligt een voorstel tot wijziging van het delegatiebesluit. Dit is voor de fractie onvoldoende en zal
geamendeerd worden met als doel dat het primaat voor het delegatiebesluit bij de raad komt te liggen. De
kern van het amendement zal zijn: daar waar twee fracties of vijf raadsleden een onderwerp controversieel
achten kan, de raad de beeld- en besluitvorming naar zich toe trekken en hiermee het delegatiebesluit buiten
werking stellen. Het is bij de griffie neergelegd voor een juridisch advies.
Windturbine Alkmaarseweg 6
Er wordt de raad gevraagd om een verklaring van geen bezwaar af te geven om deze windturbine te
vervangen voor een gelijkwaardige turbine. Het voorliggende voorstel voldoet aan de eisen voor ruimtelijke
ordening waardoor er juridisch niets tegen in te brengen lijkt. De vervanging geschiedt louter om opnieuw
subsidie op te strijken die voor het bouwen van windturbines gegeven wordt. Molens die nog niet
afgeschreven zijn worden om deze reden vervangen. Geld dat wordt opgebracht door burgers met een
heffing op de energierekening wordt zo oneigenlijk gebruikt. Een verwerpelijke zaak die mogelijk is door
slechte wetgeving.
Wat verder ter tafel kwam
Er zijn bezwaarschriften ingediend om een vergunning af te geven voor een standplaats van een groentekar
bij het winkelhart Niedorp. De fractie wacht de uitkomst hiervan af om zich te beraden over deze zaak. In
Niedorp was dit aan regels onderhevig die na een harmonisatie in 2014 zijn vervallen. Er ontstond een
discussie of je dit vrij moet laten. Burgers zijn gebaat bij concurrentie. Daar staat tegenover of dit wel een
goede ontwikkeling is want het kan nadelige effecten hebben voor de winkeliers die veel hogere lasten
hebben dan de exploitant van een stal die voor lage kosten een vergunning kan verwerven.
Er is een gesprek geweest met wethouder Groot over de ontwikkelingen in de polder Waard Nieuwland. In
de plannen voor natuurontwikkeling en waterberging ziet de fractie kansen om ook de onlangs afgewezen
waterberging en vispaaiplaatsen in de Wieringermeer te betrekken. Door de plannen te combineren wordt
een robuust natuurproject ontwikkeld aansluiten op de ecologische hoofdstructuur.

