Beste leden van de Raadscommissie en wethouder Nederpelt
Op 3 September las ik hier namens een groot aantal bewoners van Andijk onze
bezwaren voor tegen het alternatieve RES-plan om zonnezandbanken te plaatsen in de
kom van het IJsselmeer in Andijk. Op diezelfde raadsvergadering werd de motie van
GroenLinks om o.a. Andijk te sparen van deze zonnezandbanken verworpen. We zijn
toen het actiecomité “Behoud het IJsselmeer” gestart om maatschappelijk draagvlak te
creëren met het doel om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen. Nou dat is ons
gelukt. Er zijn 4.305 ondertekenaars, waarvan bijna de helft uit de gemeente Medemblik
maar ook nog eens handtekening uit 523 plaatsen o.a. in Spanje, Duitsland, België,
Australië, Nieuw Zeeland, Filippijnen en de Verenigde Staten.
Wij, inwoners van Andijk, Wervershoof, Enkhuizen en andere omliggende plaatsen, de
dorpsraad van Andijk en Wervershoof, Stichting Oud Andijk, Jachthaven Andijk,
IJsselmeervereniging, vissers familie Klaassen en zwemmers van Koppie onder
verzoeken volledig af te zien van de zonnezandbanken op het IJsselmeer.
Dit kleine, originele stukje dijk van ongeveer 10 kilometer dat nog beschermd is met
haar prachtige weidse vergezichten, mogen we simpelweg niet nooit opofferen met
zonnezandbanken en/of drijvende zonnepanelen. We willen zorgvuldig omgaan met de
historische waarde van de Omringdijk en hiervoor is het noodzakelijk dat het open zicht
op het land vanaf het IJsselmeer en het open zicht vanaf het water op het land
behouden blijven.
Deze enorme hoeveelheid handtekeningen laat zien dat er lokaal absoluut geen
draagvlak is voor de huidige plannen. Eerder hebben we al alternatieven en suggesties
gedaan zoals zonnepanelen op alle industriële daken en woningen of tussen bestaande
windmolens en zonnezandbanken op plaatsten waar geen recreatie is en/of ecologische
en historisch waarden in gevaar komen.
In het klimaatakkoord staat dat we vanaf 2030 - 35 terrawattuur –duurzame stroom
jaarlijks op Nederlands grondgebied moeten opwekken. Concreet betekent het dat er de
komende acht jaar ergens in Nederland plek moet worden gevonden voor duizenden
hectares zonneweides en honderden hoge monstrueuze windmolens. Dit is een lastige
opgave vooral omdat het net die opgevoerde productie niet aan kan en de
infrastructuur nu al verouderd is. We horen van het Rijk dat er nog geen locaties
vastliggen, dat de klimaattransitie van onderop komt, van ons allemaal is en dat
iedereen mee mag praten. Dus we laten nu van ons horen ondanks dat we al een aantal
keren gehoord hebben: “Maak je geen zorgen, er is nog niks besloten, jullie zijn nog te
vroeg. ’n Voorbarige actie. Dit gaat de overheid samen met jullie doen”. We willen niet
wachten totdat er over ons wordt beslist maar actief participeren en mee beslissen.”
“” In januari konden tijdens een bijeenkomst, slechts 45 Andijkers iets zeggen over de
RES. Nu, mijnheer Nederpelt, zijn dat meer 1.400 Andijkers! U kunt en mag dit niet
negeren!””

Hierbij overhandigen we iedereen een badmuts, een handdoek voor wethouder
Nederpelt en een oorkonde van onze petitie. We zullen ons blijven inzetten voor het
beschermen van het IJsselmeer want de natuur heeft ook stem!

