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Betreft: Zorgen t.a.v. van plannen Wieringermeer

Geachte leden van de Gemeenteraad,
Met deze brief vraagt LTO Noord uw aandacht voor de toekomstige inrichting van de Wieringermeer
inclusief het deel van het IJsselmeer dat naast de polder is gelegen.
Er ligt thans een aantal plannen voor die zeer bedreigend zijn voor de toekomst van de agrarische
sector in de Wieringermeer. Wij denken hierbij in de eerste plaats aan onderdelen van het project
Wieringerhoek waarover wij meerdere keren via reguliere inspraakprocedures onze bezwaren en
zorgen hebben geuit. Deze zorgen draaien in essentie om de instandhouding van voldoende zoetwater,
het voorkomen van nog meer schade door ganzen en de instandhouding van het huidige
landbouwareaal. In deze plannen zit ook een positief element in het voornemen om de zoutindringing
bij de sluizen sterk te verminderen.
In de tweede plaats denken wij hierbij aan het alternatief dat natuurorganisaties hebben gepresenteerd
onder de titel ‘Multifunctionele Achteroever Wieringermeer’ (hierna: MAW). Voor dit alternatief is bij
onze achterban geen enkel draagvlak om meerdere redenen:
-

Het alternatief MAW legt beslag op ongeveer 800 hectare landbouwgrond. De agrarische sector in
de Wieringermeer heeft in de toekomst juist meer grond nodig. Deze noodzaak wordt ingegeven
door gezonde bedrijfsontwikkeling, de steeds verder toenemende eisen op het gebied van
kringlooplandbouw en de uitplaatsing van agrarische bedrijven gelegen naast Natura 2000gebieden. Uit een onderzoek uit 2020 dat in opdracht van de gemeente Hollands Kroon is gedaan, is
de noodzaak van meer grond voor boeren (noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling van hun
bedrijven) ook duidelijk aangetoond.

-

Het alternatief MAW heeft een forse schaduwwerking op de hele Wieringermeer en ver daarbuiten
vanwege aantrekking ganzen en smienten, de overlast van muggen en de verspreiding van
onkruidzaden.

-

In het alternatief MAW wordt gesteld dat de zoute kwel zal afnemen maar dit wordt niet
onderbouwd. Wij verwachten eerder een toename van de zoute kwel in andere delen van de
Wieringermeer.

-

Een ander nadeel van het alternatief MAW is dat het geen enkele bijdrage levert aan de regionale
energiestrategie (RES). Bijdrage aan de RES in nihil.

Ofschoon LTO Noord genoemde plannen afwijst, is de inzet van deze brief om het niet hierbij te laten.
Gegeven onze zorgen (zoals onder meer voldoende zoetwater en instandhouding van het huidige
landbouwareaal), onder nadere voorwaarden (zie hieronder) kijken wij in beginsel welwillend naar een
alternatief plan dat de heer Kor Buitendijk heeft ontvouwd. De kern van zijn plan is een combinatie van
zonne-atollen, een natuureiland en vooroevers tegen de dijk.
In het algemeen gesteld kleven er aan de plannen van de heer Buitendijk minder bezwaren dan aan de
andere plannen voor dit gebied. Er is daarmee meer draagvlak voor Buitendijks plan onder boeren,
onder de volgende randvoorwaarden:
-

Bestaande hevels worden verlengd met 600/800 meter tot aan de vaargeul. Agrariërs eisen garantie
op goede werking van deze hevels.

-

Gebruik van de strook agrarische grond tegen de dijk blijft agrarisch.

-

Gegarandeerd moet worden dat er geen stikstofgevoelige habitat ontstaat.

-

Extra aandacht voor het voorkomen van muggenplagen in het kader van diergezondheid en overlast
voor mensen.

-

Extra aandacht voor gevolgen met betrekking tot mogelijke toename van kweldruk.

-

Geen afname van de zoetwatervoorraad. Het plan betekent een afname van de zoetwatervoorraad
met 3%, hetgeen minimaal gecompenseerd dient te worden door andere maatregelen.

-

Het heeft de voorkeur dat een aantal atollen wordt uitgerust met windmolens om een hogere
bijdrage aan de RES te kunnen leveren.

-

Plan van Buitendijk dient uitgevoerd te worden met de deelplannen uit ‘Wieringerhoek’ om de
zoutindringing bij de sluizen sterk te verminderen.

-

Het plan mag niet leiden tot verstoring van het toch al overbelaste elektriciteitsnet in NoordHolland.

Resumerend
LTO Noord vraagt u om het plan van de heer Buitendijk positief te benaderen als een beter voorstel
voor het gebied. De agrarische sector, van groot belang voor Hollands Kroon, kan hier – onder
genoemde voorwaarden – beter mee uit de voeten dan met de andere plannen voor deze regio. Wij zijn
desgewenst bereid deze stellingname mondeling aan u toe te lichten.
Hoogachtend,

Ing. H.F.J. van der Velden
Regiomanager LTO Noord regio West
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