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 De  raadsagenda  kende  weer  weinig  punten  in  de  oordeelsvorming.  Een  belangrijk  punt 
 was  een  nieuw  voorstel  om  de  kustvisie  IJsselmeerkust  vast  te  stellen.  Er  was  daardoor 
 tijd om verschillende onderwerpen ter tafel te brengen. 

 Kustvisie IJsselmeerkust Aan ‘t meer 2030 
 Het voorstel is om de eerder afgewezen kustvisie vast te stellen zonder het bijbehorende 
 projectenboek. Alle omstreden projecten staan er nog steeds in, zoals de plaatsing van 
 windturbines en zonnepanelen. Door de raad niet alleen bij de behandeling van deze visie 
 in de raad van 1 februari 2022 afgewezen maar ook al bij de behandeling van de 
 Regionale Energie Transitie. De raad van Enkhuizen heeft inmiddels de kustvisie zonder 
 het projectboek aangenomen. De raad van Medemblik is ook akkoord gegaan maar met 
 het projectboek. Omdat het projectboek niet van tafel is maar later weer ter sprake zal 
 komen om de projecten afzonderlijk te behandelen blijft het risico bestaan dat de beoogde 
 natuurontwikkeling in de Wieringerhoek ernstig bedreigd wordt. Nu de gletsjers in de 
 Alpen aan het verdwijnen zijn zal de Rijn in de zomer minder water gaan aanvoeren. Dat 
 betekent dat we zuinig moeten zijn met het IJsselmeer voor onze zoetwatervoorraad. De 
 fractie zal het volgende amendement indienen om akkoord te kunnen gaan met de 
 kustvisie:  Er wordt ruimte geboden aan ontwikkelingen die één of meerdere functies van 
 de  IJsselmeerkust versterken. Ontwikkelingen die een negatieve invloed hebben op 
 drinkwatervoorziening, vogelstand, biodiversiteit, recreatie, agrarische activiteiten of de 
 visserij zijn niet wenselijk. 

 Uitvoeringsagenda klimaatadaptatie Hollands Kroon 
 Om ervoor te zorgen dat de gemeenten in de Noordkop in 2050 klimaatbestendig zijn 
 ingericht, is de  Strategie Klimaatadaptatie Noordkop in 2021 vastgesteld. In de 
 uitvoeringsagenda staan de  maatregelen die Hollands Kroon de komende jaren moet 
 uitvoeren om de gemeente klimaatbestendig  in te richten. De fractie kan hier mee 
 akkoord gaan. 
 De motie van GroenLinks om subsidie te verstrekken voor de aanschaf van een 
 regenton, met als  motivatie daarmee een bijdrage te leveren aan het het bestrijden 
 van overbelasting van het riool  veroorzaakt door hevige regenbuien, zal niet door ons 
 gesteund worden. Een regenton zal niet  bijdragen aan de oplossing van de 
 genoemde overlast, symboolpolitiek. 

 Verkeerssituatie op de sluis en Oosterweg in Nieuwe Niedorp 
 Na de nietszeggende beantwoording van onze vervolgvragen is contact gezocht met 
 Veilig Verkeer  Nederland, afdeling Wieringerland. Onze fractiesecretaris is uitgenodigd 
 om op hun bestuursvergadering van 7 februari aanwezig te zijn om te kijken of er 
 gezamenlijk verdere actie ondernomen kan worden. 

 Kleine windmolens 
 Kleine windmolens, wat doen wij er mee? Niet direct afwijzen, maar onder voorwaarden 
 toestaan. Nu het  stroomnet op slot zit kan een eigen kleine molen een oplossing zijn. 
 Goede informatie is nodig en die werd  niet gegeven op de informatieavond 
 georganiseerd door de gemeente. 



 Wat verder ter tafel kwam 
 In de rondvraag werd aandacht gevraagd voor de Oude Zeug. Deze mag niet verdwijnen 
 want hij doet ook dienst als vluchthaven voor de pleziervaart. 
 Ook werd de vraag aan de fractie gericht om zich in te zetten voor een terugkeer van het 
 postagentschap in  het Winkelcentrum van Nieuwe Niedorp. 


