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Hippolytushoef, 05.07.2016

Geachte leden van de Raad Hollands Kroon,
Stichting Landschapszorg Wieringen heeft op verschillende momenten in het proces al
informatie aangedragen ten behoeve van de Omgevingsvisie ( zie eerdere correspondentie die
betrekking heeft op de voorfasen in het traject).
Opzich handhaven we de eerdere schriftelijke inbreng!. In deze bijdrage over de
Omgevingsvisie maken wij u erop attent welke punten nog in het bijzonder veel zorg bij ons
oproepen, vooral door de wijze waarop er nu zal worden vormgegeven aan beleid.
Zoals u weet is de doelstelling van Stichting Landschapszorg Wieringen (verder te noemen
SLW) het bewaken van het landschap van Wieringen, zodat dit kleinschalige landschap niet
verloren zal gaan in de grootsheid van de visie in het algemeen.
Wij gaan nu in op de laatste versie die ter inzage is gelegd.
Opmerkingen Algemeen
1. Het Voorwoord van de nota is opmerkelijk. Het is een uitgebreide klacht over
inspanning en werkdruk. Dat is nu niet echt een stimulerende formulering als
introductie op de Omgevingsvisie en deze geïnspireerd als uitgangspunt te kiezen voor
de beleidslijnen tot 2030.
2. In eerdere reacties van SLW hadden we veel commentaar op de leesbaarheid van het
geheel stuk, daaraan is stevig gewerkt en daarmee lijken de klachten over de
Vormaspecten te vervallen. Echter alles is nu zo gereduceerd in thema’s, dat het
onduidelijk is welke kaders er nu bestaan voor het beleid in zake de Omgevingsvisie.
De illustraties in de vorm van voorbeelden – aangegeven in cursief – geven geen
werkelijk beeld van de situatie die voor ligt.
3. De omgevingsvisie is ontwikkeld om de kaders aan te geven. Maar op geen enkel
wijze is dit formeel beschreven in de vorm van: welke juridische kaders dan gelden of
welke nadelige gevolgen als afkeuringsgronden zullen gelden.
Uitspraken bijvoorbeeld: ‘genoemd de focus of kwaliteit’ (moet als uitgangspunt
gelden), ‘Ruimtelijke kwaliteit is overal en voor iedereen anders’, uiteindelijk wordt
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4.

5.

6.

7.

dit alles ondergebracht in het Kader van de Welstandsnota. Is die Nota wel de meest
passende vorm voor beleidslijnen die ruimtelijke indelingen betreffen?
Binnen welke kaders kan worden gehandhaafd? Het wordt nu zo overgelaten aan: ‘Wij
willen als regisseur fungeren zonder in detail te bepalen hoe iets eruit moet zien. De
verantwoordelijkheid laag leggen, inwoners zelfredzaam maken, ruimte geven aan
initiatieven en ervoor zorgen dat bureaucratie wordt verminderd’. De vooraf gegeven
kaders op hoofdlijnen zijn zo zeer vrijblijvend geformuleerd, dat het voor een
initiatiefnemer alle ruimte biedt, maar dat dit voor de beheersfunctie van de collectieve
waarden – wat toch van Gemeentelijk Beleid mag worden verwacht - geen kader
biedt.
Bij het opstellen van de Omgevingsvisie is als uitgangspunt gekozen dat dit algemeen
geldend is voor de gehele gemeente Hollands Kroon. Dit heeft er toe geleid dat er
sprake is van zeer algemene principes. Echter er wordt wel een afzonderlijk onderwerp
gemaakt van Agriport en de vraag is dan waarom is er ook niet een afzonderlijk
onderwerp ‘gemaakt‘ van Wieringen. Wij hebben herhaaldelijk hierop aangedrongen
om de kleinschaligheid van het landschap en de bijzondere status als archeologisch
aardkundig monument formeel een kader te kunnen bieden opgrond waarvan beleid
kan worden getoetst.
Het Onderwerp Natuur en Natuurnetwerk Nederland lijkt rechtstreeks Natuur als titel
te dragen. Het er blijkt geen besef te bestaan bij de opstellers dat het landschap met
natuur ook ‘zelf’ iets is, met een geschiedenis. Ruimte is utilitair geworden, en wordt
beschreven in termen van nut en gebruik. Zoals wij in een eerdere reactie schreven:
“Hoe weet je dat je op Wieringen bent? Het marktdenken gaat natuur en cultuur
bepalen. We moeten blijven uitgaan van de kernwaarden van het gebied Wieringen”.
Samenvattend: het ontbreekt aan een duidelijk plan tot het inventariseren en
beschrijven van de afzonderlijke kwaliteiten van samenstellende delen van Hollands
Kroon. Voor het deel Wieringen is destijds een Beeldkwaliteitsplan opgesteld, maar
nergens keert dat terug in de Omgevingsvisie. Ook voor dat deel van de Waddenzee
dat behoort tot het grondgebied van Hollands Kroon wordt nergens een referentie
gemaakt naar de bijzondere status als Werelderfgoed volgens Unesco richtlijnen.

Met betrekking tot de onderwerpen:

Onderwerp Ruimtelijke kwaliteit
Kader
Wij willen de ruimtelijke kwaliteit en diversiteit van ons landschap en de dorpen onderbouwd ontwikkelen,
verbeteren en indien nodig transformeren.
Dat betekent dat wij ons bewust moeten zijn van de karakteristieke eigenschappen van de verschillende
landschappen en de dorpen. En dat identiteit en kwaliteiten het vertrekpunt van ruimtelijke plannen is. Dit zet
ontwikkelingen niet op slot.
Wij vinden het van belang dat een initiatief een bijdrage levert aan de identiteit en kwaliteit van de specifieke plek.

Commentaar SLW: het gaat nu hier juist over dat ‘indien nodig transformeren’, dat biedt
onzes inziens teveel ruimte voor ruimtelijke ingrepen, die uitgaan van een reactie op
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ingediende plannen in plaats van een kader scheppen vooraf. Er wordt op deze manier geen
impuls gegeven aan kwaliteitsbewaking, het is te vrijblijvend.
‘Gebruikers staan centraal’, nee dat moeten ‘die te behouden waarden’ zijn, die moeten
centraal staan.

Onderwerp Landschappelijke inpassing & ontwikkeling
Wij gaan ervan uit dat inwoners en ondernemers binnen de gestelde kaders in ruimtelijke plannen zelf zorg
dragen voor de landschappelijke inpassing. Bij maatwerk houden wij rekening met de landschappelijke
ontwikkeling

De vraag welke ruimtelijke functies op welke plek wenselijk zijn, is niet los te koppelen van de manier hoe deze
functies worden vormgegeven. Je zult ook kunnen stellen dat de draagkracht van het landschap groter wordt
naarmate nieuwe ontwikkelingen met meer aandacht voor ruimtelijke kwaliteit landschappelijk worden ingepast.
Dus aanvullend op “welke functie waar” is het noodzakelijk om ook uitspraken te doen over het “hoe wordt een
functie ingepast”.
Kader
Wij houden rekening met de landschappelijke inpassing zoals typische kenmerken van de streek, de
ontwikkelingsgeschiedenis, schaal, maat, functionaliteit, ruimtelijke opbouw, samenhang en verschijningsvorm
van de directe omgeving en met de inpassing in de wijdere omgeving.

Commentaar SLW: “Zelf zorgdragen voor landschappelijke inpassing” is een uitspraak die het goed
doet op papier. Maar we hebben tot nu toe geen enkele bewijsvoering daarvan gezien in het beleid van
HK. Het wordt afgedaan met de erfbeplanting uitvoeren als een vereiste en daarmee is dan aan de
kwalificatie natuur voldaan. Maar dat is geen inpassing in landschappelijke
Kwaliteit. Dat veronderstelt direct al vanaf de eerste planontwikkeling een samenwerking met een
landschapsarchitect, die ideeën kan geven voor die landschappelijke inpassing. Daar ben je er niet met
een rijtje bomen ( zie Agriport bijvoorbeeld).

Hollands Kroon is en blijft een agrarische gemeente wat betekent dat voor het buitengebied het agrarisch belang
zwaarwegend is.

Commentaar SLW: Het is maar de vraag of Hollands Kroon een agrarische gemeente is,
welke criteria worden hiervoor gehanteerd? Het industriële karakter van Agriport lijkt meer
op een industrieel proces en niet meer op een agrarisch proces. Kortom hier wordt een zaak
gesteld die gedefinieerd moet worden. Zoals inmiddels meer op glaswol wordt gekweekt dan
op aarde is er sprake van een fabrieksmatige productie eenheid. Die is bepalend qua
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oppervlakte maar niet qua uitgangspunt voor de Omgevingsvisie. Daar is geen sprake meer
van ‘De weidse en strak ontworpen Wieringermeer( illustratie)’
Illustratie in Omgevingsvisie: Het kleinschalige, glooiende landschap van Wieringen met hoge hagen langs de
landbouwweggetjes.

Commentaar SLW: Deze omschrijving doet geen recht aan de kwaliteiten van het landschap van Wieringen, dat
zijn deels deze weggetjes, maar veel meer het micro reliëf in het landschap. Deze geleidelijke verhogingen op
verschillende punten geven de stand van de IJstijd ophogingen aan en vormen aantrekkelijk aspecten in het
landschap. Bovendien geven deze richting aan de water(af) lopen op het eiland Wieringen. Hier zien we de
oorsprong van het IJstijd weefsel Wieringen.

Onderwerp Milieu

Goede kwaliteit van water, bodem en lucht is essentieel voor de kwaliteit van leven en de gezondheid
van mens en dier en een voorwaarde voor ecologische vitaliteit en diversiteit. Daarnaast vinden wij
economische ontwikkelingen belangrijk. Ons doel is ruimte bieden aan ontwikkelingen in een gezonde
en schone leefomgeving in Hollands Kroon.

Kader
In Hollands Kroon zijn weinig milieuknelpunten. Dat willen we ook zo houden.
Commentaar van SLW: een dergelijke uitspraak kan niet worden gedaan. Natuurlijk zijn er
milieuknelpunten in Hollands Kroon. Zie de kwaliteit van het oppervlakte water door uitstroom
van meststoffen en bestrijdingsmiddelen. Met de uitbreidende bollencultuur in de gemeente is het
vanzelfsprekend dat er sprake is van een toename van aantasting van de waterkwaliteit. De
vergroting van de rundveestapel door de uitbreiding van de stallen is er sprake van een toename
van mestoverschot die niet op grondgebondenbedrijven kan worden uitgereden.
Er wordt wel gesproken over landelijke normen, die als richtlijn zullen worden gebruikt.
Door de opzet van de Omgevingsvisie voor het totale gebied van Hollands Kroon, betekent dit dat
voor Wieringen met kleinschalige bedrijven een norm zal worden gehanteerd, die niet past bij dat
gebied
Het gebied van Wieringen ligt binnen het bereik van Unesco Werelderfgoed Waddengebied en
ook voor dat gebied gelden andere milieueisen om de kwaliteit van dat landschap te kunnen
handhaven.
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Omgevingskwaliteit op het terrein van geluid (onder ander industrielawaai,
verkeerslawaai en evenementenlawaai) en geur is in Hollands Kroon over het algemeen
als goed te kwalificeren. Dit willen we ook zo houden en nieuwe initiatieven moeten
hieraan bijdragen.

In het buitengebied kan enige vorm van geuroverlast zijn in het buitengebied als gevolg
van agrarische activiteiten. Dit vinden wij acceptabel.
Commentaar SLW: In bepaalde perioden van het jaar brengen agrariërs met zijn allen tegelijk gier
op het land, die een ongezonde dosis geconcentreerde ammoniak in de lucht brengt.

Met betrekking tot luchtemissies van fijnstof is geen toename te verwachten, eerder een
afname. Er zijn dan ook geen specifieke opgaven voor verdere verbetering van de
luchtkwaliteit. Kader: De lucht in Hollands Kroon is en blijft schoon!
Commentaar SLW: de indruk bestaat dat er geen basale metingen zijn uitgevoerd en waarmee kan
dan deze uitspraak worden gedaan?

De bodem in Hollands Kroon is overwegend schoon en van een goede kwaliteit. Dit
betekent eigenlijk dat alle functies mogelijk zijn.

Commentaar SLW: voor de hele gemeente Hollands Kroon kan niet worden gezegd dat de
bodem schoon is van goede kwaliteit. De jaren lange intensieve landbouw en intensieve
veeteelt heeft hier zijn sporen nagelaten. Om nog maar niet te spreken over de bollencultures.
Hier is nog zeker geen sprake van biologische teelt met minder uitstoot van
bestrijdingsmiddelen.

Onderwerp Duurzaamheid

Duurzaamheid kent vele gezichten en interpretaties. Waar het om gaat is dat de
basishouding er één is van 'denken en doen aan duurzaamheid'. Of het nu gaat om
duurzame landbouw / visserij, duurzame energieopwekking of duurzaam inkopen.
Duurzaamheid vormt een integraal uitgangspunt bij opzet en uitvoering van het
gemeentelijk beleid en bedrijfsvoering.

Commentaar SLW: Het begrip Duurzaamheid kan niet ontbreken maar de definitie daarvan wordt
veelal opgevat in termen van (economisch) ‘rendement’. Vooral in de agrarische sector is

5

duurzaam gelijk gesteld met economisch haalbaar. Er bestaat dus een noodzaak de terminologie
binnen deze pagina kritisch te bekijken. Vooral omdat de gemeente HK zich wil ontwikkelen tot
de duurzaamste gemeente van Nederland.

Onderwerp Energie

Wij zien de voordelen van zonne-energie en dat er vraag naar is vanuit de markt. De
agrarische sector kan een belangrijke bron van duurzame energie worden. Voorbeelden:
biogas uit mestvergisting (melkvee- en varkenshouderij), elektriciteit uit mestverbranding
(pluimveehouderij), brandstoffen uit geteelde biomassa (akkerbouw). Ook heeft Warmte
Koude Opslag en het toepassen van aardwarmte onze aandacht.

Commentaar SLW Het is een min of meer achterhaald idee dat biovergisting een duurzaam
energieproject zal zijn, dat is echter niet het geval.

Zonneakkers
Net als bij windenergie ontstaat de maatschappelijke discussie over de ruimtelijke- en
leefkwaliteit van deze zonneakkers.
Wij voeren geen (vormvrije) m.e.r. uit.
Commentaar SLW Zonneakkers zijn in het open landschap van Hollands Kroon geen aanwinst en
moeten niet worden nagestreefd. Er is nog voldoende ruimte voor het plaatsen van zonnepanelen
op daken onder meer door dit als een eis te stellen bij de bouw van uitbreiding van stallen zoals
recent zijn toegestaan ) echter zonder zonnecel dak. Ook de gemeente zelf heeft voldoende
gebouwen waar zonnecelen op kunnen worden geplaatst.
Het zou de gemeente HK sieren indien zij wel een m.e.r. zou uitvoeren bij aanvragen voor
zonneakkers die voorliggen. Op die wijze wordt aandacht besteed aan alle voorwaarden die
nagegaan moeten worden.
Kader
Wij staan Warmte en Koude Opslag )WKO’ en het toepassen van aardwarmte in de
gehele gemeente toe.
Commentaar SLW Hier kan een duidelijk kader worden aangeven, namelijk met zou zich moeten
baseren op de Mijnbouwwet, maar dat staat er niet in genoemd. Uiteraard kan geen WKO
plaatsvinden op een aardkundig monument zoals Wieringen is.
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Onderwerp Agrarische sector

Iedereen heeft dezelfde bouwrechten, tenzij we te maken hebben met een specifiek
gebied. Hierbij gaan wij uit van bouwblokken van twee hectare voor bestaande
agrarische bouwblokken in onze nieuwe ruimtelijke plannen. Grotere bouwblokken zijn
ook mogelijk, als het bedrijf meer ruimte nodig heeft, maar deze ontwikkelingen zijn altijd
maatwerk.
Commentaar SLW Het zal duidelijk zijn dat voor Wieringen niet gewerkt kan worden met
bouwblokken, hier moe t worden gekeken wat passend is binnen de kleinschaligheid van het
landschap. In die zin is uitbreiding van intensieve veehouderij ook niet mogelijk binnen het beleid
voor Wieringen. Innovaties binnen de agrarische sector zijn niet aan de orde voor Wieringen.

Onderwerp Agriport A7

Agriport bestaat uit een moderne projectlocatie voor grootschalige glastuinbouw en
landbouw. Het greenhouse park beslaat nu 850 hectare, waarvan circa 600 ha in
productie is
Ontwikkelingen hier gaan ontzettend snel. Om Agriport A7 ook in de toekomst succesvol
te laten blijven zijn coördinatie, visie, slagkracht en flexibiliteit sleutelbegrippen. Dit
vraagt om bereidheid deze ontwikkelingen te volgen en hiernaar te handelen. De dialoog
met regionale partners verliezen we hierbij niet uit het oog
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft opgenomen in het concept
uitvoeringsbesluit van de Crisis- en herstelwet dat wij voor het gebied Agriport A7 een
bestemmingsplan met verbrede reikwijdte (omgevingsplan) mogen opstellen. Deze
mogelijkheid benutten wij optimaal.
Commentaar SLW De omgevingsvisie in deze vorm draagt op geen enkele wijze bij aan en
kadering van verantwoordelijkheden en bundeling aan uitgangspunten. Gezien de
uitbreidingsplannen is het zaak dat er meer aandacht komt voor de inpassing in landschappelijke
kwaliteiten. De Wieringermeer is weliswaar een totaal ander landschap dan Wieringen, maar ook
daar geldt dat een goede landschappelijke inpassing van belang is.
De data centra - er er zijn er nog meer in aantocht - hebben een grote uitstraling van licht in de
nacht, veel teveel licht in feite. Mogelijk om veiligheidsredenen, maar met de groei van die centra
lijkt de nachtelijke lichtuitstraling een verwaarloosd onderwerp te zijn. Ook voor de kassen geldt
dat er wel een duidelijke afspraak ligt, maar het lijkt ons dat er onvoldoende toezicht isop de
correcte naleving van de afspraken.In de Omgevingsvisie wordt geen enkel aandacht besteed aan
duisternis en beperkende bepalingen ten aanzien van lichtbronnen.
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Onderwerp Wonen

Het bijgestelde woningbouwprogramma getuigt daar van. Andere tijden vragen niet
alleen om een andere rol van de overheid, maar ook om meer burgerkracht. Hierdoor
ontstaat er ook een andere woningbehoefte in het bijzonder in relatie tot zorg.
Commentaar SLW Hier kunnen we de Omgevingsvisie eindelijk eens positief beoordelen. Er is
een keuze gemaakt voor sanering van bestaande bouwwerken in plaats van nadruk op nieuwbouw
te leggen. Op die manier is er sprake van inbrei locaties en dat is een gunstige ontwikkeling voor
de leefbaarheid van de kernen.
Hiermee wordt de verstedelijking tegen gehouden, maar er staat ook nergens iets genoemd als dat
de ‘ladder voor duurzame verstedelijking’ zal worden gehanteerd in de regionale afspraken met
buurgemeenten.
Onderwerp Natuur en natuurnetwerk Nederland (NNN)

De half natuurlijke landschappen, in vele gevallen oude cultuurlandschappen, hebben vaak
een hoge cultuurhistorische waarde en een hoge biodiversiteit. Daardoor worden dergelijke
half natuurlijke landschappen vaak gezien als gebieden met een hoge ecologische betekenis,
denk hierbij aan de Afsluitdijk. Wij voeren geen actief natuurbeleid. Binnen Hollands Kroon
focussen wij ons op nieuwe natuur in de NNN en het onderhouden van bestaande natuur.
Commentaar SLW Er is allang geen sprake meer van een hoge biodiversiteit ook niet op
Wieringen als oud cultuurhistorisch landschap. De biodiversiteit op het platteland is
schrikbarend afgenomen als gevolg van intensieve landbouw en veeteelt. Dat bollenvelden als
functionele natuur worden bestempeld en niet als een bedreiging worden beschouwd is een
zeer achterhaald idee, met alle kennis die er nu is over het gebruik van bestrijdingsmiddelen
en de stapeling ervan.
Commentaar SLW Dat de gemeente Hollands Kroon geen actief natuurbeleid vormt een
misvatting. Zoals al eerder door SLW gemeld: Die uitspraak kan niet worden gedaan. De
gemeente Hollands Kroon is verplicht een gedragscode te ontwikkelen en dat houdt in dat de
gemeente Hollands Kroon een actief natuurbeleid moet voeren. Het kunnen laten vervallen
van de Flora –en faunawetgeving in het kader van deze Omgevingsvisie garandeert dat de
Flora en Faunawet gehandhaafd blijft. Het ontwikkelen van de gedragscode is de formele
formulering daartoe.
Onderwerp Water en Klimaat
Tekort aan voldoende zoetwater in droge tijden kan tot verziltingsproblemen leiden. Er is nog
voldoende zoet water beschikbaar, maar het aantal kritische momenten van een tekort aan
water is toegenomen.
……….vluchtroutes zeker te stellen en eventuele hoogwatervluchtplaatsen in te richten…
Commentaar SLW
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Het vasthouden en bufferen van gebiedseigen zou meer aandacht moeten krijgen bij het
onderwerp Water en Klimaat. Dat is zeker het geval op Wieringen met zijn hoogteverschillen
en eigen waterlopen waar alle partijen baat hebben bij een gedifferentieerder peilbeleid.
Idealiter zou het bufferen van overtollig regenwater plaats kunnen vinden in speciaal daartoe
aangewezen overloopgebieden ( wadi´s ‘) van waaruit het geleidelijk aan weer kan worden
opgenomen.
In de bollenteelt wordt veel gesproeid dat kost veel zoet water. Hier ook (net als bij het
onderwerp Milieu) is de waterkwaliteit van belang. Er wordt met geen woord gerept over
vervuiling door mest en bestrijdingsmiddelen!
Zoet water wat veel wordt gebruikt leidt tot de kans op verzilting. Nergens in de
Omgevingsvisie wordt gesproken over de aandacht voor Zilte teelt gewassen.
Vraag is of er hoogwatervluchtplaatsen voor mensen of voor dieren worden bedoeld. Op zich
is dat een zinvolle opmerking want nergens in de Omgevingsvisie is aandacht besteed aan de
vogels en hun binnendijkse hoogwatervluchtplaatsen, hoe belangrijk die zijn, om te bewaren
en te bewaken.

Onderwerp meetlat
Hier gaat het over de vaststelling van gebieden die Gewoon Bijzonder zijn voor Hollands
Kroon. Het gaat over gebieden waar aanvullende regels voor gelden.
Commentaar SLW: Het commentaar begint met de begraafplaats te Middenmeer, dan volgen
de meer algemeen bepaling. Onduidelijke gang van zaken. Voorbeelden zouden cursief staan.
Het gaat dan over weidse uitzichten, waarvoor geen regels behoeven te worden opgesteld,
want niet overal mag worden gebouwd. Maar dat is dan toch juist de beperkende bepaling die
dan in de omgevingsvisie moet worden opgenomen, ‘dat de zichtlijnen moeten blijven
gehandhaafd’. Op grond waarvan kan anders in een individuele aanvraag geconcludeerd
worden dat er sprake is van verstoring van zichtlijnen.
Commentaar SLW op lijst van bijzondere aandachtspunten:
1.Historische kavels en slotenpatronen, elementen en kernen
Toevoegen:
- Middeleeuws stratenpatroon Den Oever
- Stolpen specifiek het type Wieringer boerderijen
- Landschappelijke kwaliteit van Wieringen
2. Aardkundige elementen
Toevoegen:
- sjanen en walsloten op Wieringen
- aardkundig monument status Wieringen
- kleiputten Vatrop
Veranderen:
- Micro reliëf Wieringen met hoogteverschil van Westerland ( + 12) en achter
Wieringerwerf (- 6)
3.Gewoon bijzonder voor Hollands Kroon
- Normerven
- Tuinwallen op Wieringen
- Oeverse Schor
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Waarom geen Onderwerp Monumenten of cultuurhistorie?
Commentaar SLW: Zijdeling wordt wel aandacht besteed aan de cultuur historie, maar steeds
als een afgeleide van bijvoorbeeld de vrijetijd business! Dat is toch geen beleidsvisie die ook
de Omgevingsvisie in brede zin vorm geeft. Gezien het feit dat met de bouw van de
Afsluitdijk tal van panden hier zijn opgericht ( Villa Waterkeer, Muspark e.d. ) die op dit
moment zeer in de aandacht staan vormt dat juist een marker voor dat aspect van Hollands
Kroon. In elk geval moet het genoemd worden in de Omgevingsvisie.

Commentaar SLW: Het verstrekken van goede informatie, dus bijvoorbeeld ‘u gaat wonen in
een monument’ is een vereiste die de inwoners van de Gemeente Hollands Kroon van haar
gemeente mag verwachten. Indien er geen monumentenbeleid in de vorm van voorlichting
geven kan worden uitgevoerd, dan is de Gemeente Hollands Kroon zeer nalatig.

Het algemeen oordeel van de Stichting Landschapszorg Wieringen is dat de Omgevingsvisie
geen coherent geheel vormt. Er wordt op veel plaatsen op details ingegaan die grote lijnen
vervagen. En er wordt op veel plaatsen onvoldoende onderbouwd waarom een uitspraak
wordt gedaan ( fijnstof, waterkwaliteit).
Onzes inziens biedt deze Omgevingsvisie onvoldoende kaders aan waaraan nieuwe
initiatieven en (nieuw ontstane ) bestaande verstoringen kunnen worden afgemeten.

SLW-secretariaat d.d. 05.07.2016
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