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Dat blijkt uit de antwoorden die de
PVV heeft ontvangen nadat Staten-

lid Menno Ludriks in november
vragen heeft gesteld. De PVV deelt
de zorgen van omwonenden en
vreest dat dergelijke ’spookver-
gunningen’ op meer locaties actief
kunnen worden.
In beginsel heeft een verleende
omgevingsvergunning een onbe-
perkte geldigheidsduur, aldus de
provincie. Alleen onder bepaalde
voorwaarden - als bijvoorbeeld de

aanvrager dat verzoekt - kan de ge-
meente anders besluiten.
De provincie ziet geen aanleiding
om bij alle Noord-Hollandse ge-
meente vergunningen op te vragen
die zijn verstrekt voor te bouwen
solitaire windturbines. Evenmin is
zij bereid een provinciale verorde-
ning voor omgevingsvergunnin-
gen op te stellen waarin gemeen-
ten een termijn moeten hanteren.

Provincie: Geen actie windmolen

Start bouw. ARCHIEFFOTO PETER VAN AALST

Lydia Jasper

Nieuwe Niedorp ✱ De provincie
onderkent de impact van solitaire
windturbines op de omgeving,
maar gaat geen actie ondernemen
naar aanleiding van de bouw van
een windmolen aan de Oude Pro-
vincialeweg in Nieuwe Niedorp.

Geen krant ontvangen? Lezersservice
088-824 1111 - nhd.nl/service
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Veiligheid staat voorop. Daar ben ik mij heel
erg van bewust. Dus toen de krant twee

weken geleden was afgerond, keerde ik weer
huiswaarts. Heel voorzichtig. Ik wilde tenslot-
te heelhuids bij Cinemagnus in Schagen arri-
veren. En als ik door een combinatie van zo-
merbanden en een enigszins glad wegdek ’Star
Wars: The Force Awakens’ zou moeten missen,
was ik met een teleurgesteld gevoel het week-
end ingegaan. Uitstekende film, overigens.

Want ja, door mijn voorzichtige rijgedrag heb
ik ’m kunnen zien. Diezelfde avond nog zette
ik mijn bolide bij de garage in het dorp. Het
werd hoog tijd voor winterbanden. En of de
monteur ook meteen even naar mijn schok-
dempers wilde kijken en kon checken of de
zomerbanden aan vernieuwing toe waren. Ze
lopen iets sneller leeg dan de bedoeling kan
zijn. Graag een belletje bij een te dure repara-
tie. Ik ging er niet van uit dat de schade aan-

zienlijk zou zijn. Toch ging de volgende dag
mijn telefoon. Met het gevoel dat ik door enke-
le onvoorziene kosten dat weekend maar thuis
moest blijven, nam ik mijn mobiel op. Wat hij
allemaal aan mijn auto had gedaan?, vroeg ik.
’Niks’, klonk het aan de andere kant. Een apart
antwoord, maar niet zonder reden: ’Je winter-
banden zaten er nog onder. Daar heb je dus
een jaar op gereden...’ Moet ik mij schamen?
Ja! Maar ach, scheelt mij weer een paar tientjes.

In 60 seconden Paulo Ramler ✱ redactie.sc@nhd.nl

Winterbanden
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Petten ✱ De provincie Noord-
Holland heeft de bouw van het
nieuwe strandpaviljoen Zee en
Zo bij Petten stilgelegd. Onder-
nemers Jeroen en Bas Schut
waren met de bouw begonnen,
maar de vergunning daarvoor is
nog niet rond.
Bas Schut verklaarde eerder in
deze krant dat het allemaal zo
lang duurt dat ze niet meer
konden wachten, omdat ze
anders een groot deel van het
strandseizoen zouden missen.
Toch mag er volgens de provin-
cie nog niet worden gebouwd.
,,De ondernemers hebben op 2
juni 2015 een vergunning aange-
vraagd bij ons’’, meldt een
woordvoerster van Noord-Hol-
land. ,,Die is op 17 september zes
weken ter inzage gelegd. Er is
één bezwaar binnen gekomen,
dat is ongegrond verklaard.
Hierop is op 16 december een
definitieve vergunning ver-
leend. Daar kunnen mensen
opnieuw binnen zes weken
bezwaar tegen maken. Die ter-
mijn loopt op 28 januari af. Tot
nu toe zijn er geen reacties
binnen. Blijft dat zo, dan kun-
nen de ondernemers dus eind
volgende week verder bouwen.
Het duurt zo lang omdat dit een
paviljoen is dat het hele jaar
open blijft. Dat is een ingewik-
kelde procedure.’’

Beemsterboer
grijpt naast titel
Schagen ✱ Hij was in de race
voor de titel 'beste jonge be-
stuurder van Nederland', maar
die prijs is aan de neus van
wethouder Jelle Beemsterboer
van Schagen voorbijgegaan.
De titel ging donderdagmiddag
naar Eelco Eerenberg, wethou-
der in Enschede. 
De winnaar werd bekendge-
maakt tijdens een bijeenkomst
in Utrecht van Binnenlands
Bestuur, het vakblad voor men-
sen die werkzaam zijn in het
openbaar bestuur. Dit blad
organiseerde de titelstrijd ook.
Beemsterboer toonde zich eer-
der verguld met zijn nominatie,
omdat hij werd voorgedragen
door collega-bestuurders. ,,Dat
collega’s je voordragen omdat je
volgens hen enthousiasmerend
werkt maakt het bijzonder. Daar
spreekt waardering uit, dat is
een fijn gevoel.''

Bouw paviljoen
is stilgelegd

Samen met haar man, Nicolas Wil-
son, richtte zij ruim anderhalf jaar
geleden de stichting op. ,,De bu-
reaucratie in Togo is enorm. Maar
omdat Nicolas daar vandaan komt,
weten wij vrij goed welke wegen wij
moeten bewandelen. Als je daar iets
van de grond wilt krijgen, moet je
goed weten wie je kunt vertrou-
wen.’’
Er is dan ook veel tijd gestoken in de
juridische fundering van het pro-
ject, licht voorzitter Herman Vries
toe. ,,We wilden er zeker van zijn dat
de grond echt van ons is zodat we
niet voor vervelende verrassingen
komen te staan.’’

Zusterstichting
Inmiddels is er een zusterstichting
opgericht in Togo, die vanuit daar
toezicht houdt op de bouw van de
school en het beheer ervan. Ook pro-
beren ze de naamsbekendheid van
de stichting te vergroten. 
Het doel is nu om binnen afzienbare
tijd de overige vijf lokalen te bou-
wen. ,,We hebben een aardig bedrag
ingezameld, maar nog niet voldoen-
de’’, vertelt Vries. ,,Alle kleine dona-
ties dragen bij. We werken samen

met scholen en hebben al onze
vrienden en kennissen aangeschre-
ven. Maar we zoeken nu vooral gro-
tere geldschieters uit het bedrijfsle-
ven die de bouw willen financieren
en de school willen ’adopteren’ voor
de komende drie jaar.’’

Tweede stap
Naast een nieuw gebouw hoopt de
stichting op termijn ook schoon
drinkwater en toiletvoorzieningen
te realiseren.
,,Dat is de tweede stap’’, zegt Wil-
son-Schmalz. ,,Het gebouw is voor
nu het belangrijkste. Daarnaast zijn
we al wel bezig met het inzamelen
van allerlei school- en lesmateriaal.
We mogen al het verzamelde mate-
riaal, dat is geschonken door ver-
schillende basisscholen, nu gratis
opslaan bij een landbouwbedrijf
hier in de buurt. In juni ga ik samen
met mijn en kinderen naar Togo om
daar de spullen te leveren. Al zoeken

we nog naar een reder die voor een
klein prijsje onze container wil ver-
voeren.’’

Noodzaak
Sinds de oprichting van de stichting
merken ze dat de noodzaak van een
goed schoolgebouw alleen maar
groter is geworden. Wilson
-Schmalz: ,,Het aantal leerlingen is
van 280 naar 380 gegroeid. Sommi-
ge lopen vele kilometers om naar de-
ze school te komen. Daarmee bewij-
zen we ons bestaansrecht al. De in-
steek is ook om jonge vrouwen, die
vaak al moeder zijn, onderwijs of
praktische cursussen aan te bieden.
Wij hopen dat deze school straks als
een soort vliegwiel werkt en de over-
heden in Togo doet inzien dat inves-
teren in het onderwijs ontzettend
belangrijk is.’’

Kijk op www.schoolhulptogo.nl
voor meer informatie of contact. 

De prijs werd gistermiddag uitge-
reikt tijdens de KAVB Ledendag in
Aviodrome in Lelystad. Kees Stoop
uit Warmenhuizen, voorzitter van
het Milieuplatform Bloembollen
lichtte daar de keuze toe: ,,Deze ne-
gen bollenbedrijven laten de kracht
van samenwerking zien. Zij krijgen

deze prijs niet alleen voor het ver-
duurzamen van hun eigen teelt,
maar ook omdat zij hun bedrijven
openstellen voor collega’s, lezingen
geven in het land, open dagen hou-
den en zelfs een eigen cursusaanbod
hebben ontwikkeld. Met hun focus
op duurzaam bodembeheer inspire-
ren zij de hele sector.”
NLG Holland staat voor Natural Li-
ving & Growth Holland en is voort-
gekomen uit het praktijknetwerk
Natuurlijk Leven, Natuurlijk Telen.
De coöperatie bestaat uit negen
duurzame bloembollenbedrijven
uit de Noordkop en West-Friesland.
De deelnemers geven volgens de ju-

ry elk invulling aan verduurzaming
met als uitgangspunt het telen van
bloembollen met respect voor mens
en natuur. De deelnemers wisselen
onderling kennis uit en delen hun
kennis ook actief met collega’s.
Stoop: ,,Het is bijzonder dat negen
bedrijven zo intensief samenwer-
ken en ook zo open communiceren
met hun collega’s. Ze promoten ver-
duurzaming op basis van hun en-
thousiasme en ervaring - en dat
werkt aanstekelijk.”
De Martien Zandwijk Prijs is inge-
steld door de Koninklijke Algemee-
ne Vereeniging voor Bloembollen-
cultuur (KAVB), de branchevereni-

ging voor de bloembollensector. De
prijs is vernoemd naar de oprichter
en eerste voorzitter van het Milieu-
platform Bloembollen, de in 2013
overleden Martien Zandwijk uit
Noordwijk. Hij was een groot voor-
vechter van duurzaamheid en van
het bloembollenvak. 
De prijs bestaat uit een sculptuur
van glaskunstenaar Linda van Huf-
felen. Het stelt een bloembol in
blank en geel glas met een lichtgroe-
ne scheut voor. Met de verschillende
pilaren regenboogglas is de ge-
laagdheid van een bloembol gevisu-
aliseerd. De scheut staat voor duur-
zaamheid en voor een groen begin.Acht van de negen telers van coöperatie NLG Holland. FOTO KAVB

Duurzaamheid  goed voor prijs
Paul de Vlieger

’t Zand ✱ Een groep van negen bol-
lenbedrijven uit Noord-Holland, de
coöperatie NLG Holland, is de eer-
ste winnaar van de Martien Zand-
wijk Prijs. De reden: hun grote inzet
voor verduurzaming van de bloem-
bollenteelt.

Schager stichting
bouwt school Togo
Drie klaslokalen gereed ✱ Aantal schoolkinderen groeit
enorm ✱Op zoek naar sponsors ✱ Bestaansrecht

Liset Epskamp
l.epskamp@hollandmediacombinatie.nl

Schagen ✱ Stichting Schoolhulp
Togo heeft onlangs drie van de acht
beoogde klaslokalen gerealiseerd in
een buitenwijk van Lomé, de hoofd-
stad van het Afrikaanse land Togo.
,,Dat geeft een goed gevoel, al onze
inspanningen zijn tot nu toe niet
voor niets geweest’’, reageert Anne-
rieke Wilson-Schmalz, bestuursse-
cretaris van de Schager stichting. 

Schoolkinderen in Lomé. 

De oude lokalen. De drie nieuwe klaslokalen. FOTO’S STICHTING SCHOOLHULP TOGO

Het voormalige ’schooltje’ in Lomé. 


