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Sinds januari 2018 heeft u even niets gehoord van Werkgroep Polder F.
In ruste maar alert was onze werkgroep.
Inmiddels helaas weer genoodzaakt tot actie en sinds 20 januari jl. weer actief.
Immers er is een RES (Regionale Energie Strategie) actueel. Deze RES moet er in juni a.s. voor
zorgen dat er een strategie t.b.v. duurzame energie wordt aangeboden aan het Rijk
betreffende het gebied Noord-Holland noord.
Han Hirschman en Riet Dapper hebben op 20 januari een bijeenkomst bijgewoond voor
geïnteresseerde bewoners en ondernemers, georganiseerd door de ontwikkelaars van de
RES in samenwerking met de gemeente Schagen. Hierbij werden verschillende strategieën
voorgesteld om Noord-Holland Noord van duurzame energie te voorzien. Wethouder Hans
Heddes van Schagen is hierin zeer enthousiast. Hij vindt dat de gemeente Schagen eigenlijk
wel een duurzaam schepje meer kan bieden dan andere gemeentes. Hij stelt dat er voor het
buitengebied van de gemeente Schagen zeer veel mogelijkheden zijn. Het is hier immers
heel licht en winderig!! Duidelijk was in alle drie de vormen van strategie, dat alle regeltjes
en restricties die de laatste jaren door de Provincie Noord-Holland waren opgelegd om
grootschalige windenergie en zonneparken aan banden te leggen inmiddels van de baan zijn.
Met weidevogel leefgebieden wordt niet langer rekening gehouden, de minimale afstand tot
woonhuizen is niet langer 600m. maar kan inmiddels worden teruggebracht tot een kleine
200m. Met particuliere bewoners (huizenbezitters) wordt geen enkele rekening gehouden.
Dat betekent dat alle voormalige plannen voor grootschalige windenergie en huidige
plannen voor grootschalige zonneparken in onze directe woonomgeving weer alle kans van
slagen krijgen.
Zowel Polder F als Polder B (bij plan Welgelegen) zijn weer gewoon aangegeven als
mogelijkheid om daar lijnopstellingen van megaturbines van 3 MW (tiphoogte tot 200m) te
plaatsen. In de wetenschap dat er voor die polders nog oude plannen liggen, die tussen 2012
en 2018 door de Provincie van tafel waren geveegd, zien wij ons genoodzaakt weer actief te
zijn. Echter, dit kunnen wij niet zonder uw steun. Een werkgroep heeft een achterban
nodig! En eigenlijk ook nieuwe frisse leden. In ons bestand hebben wij nog 127
e-mailadressen van sympathiserende omwonenden. Heel graag zouden we dit emailbestand actualiseren. Wilt u ons nog steunen? Of wilt u deel uitmaken van onze
werkgroep? Stuur dan uw naam, adres en e-mailadres naar bovenstaand contactadres
werkgroeppolderf@gmail.com zodat we samen met u aan het werk kunnen en u op de
hoogte kunnen houden.
Op 3 februari a.s. zal de 2e bijeenkomst zijn in Schagen. U kunt zich hiervoor opgeven via
www.schagen.nl/RES. Meer info is te vinden op https://energieregionhn.nl/
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