
 
 

 

Jaarverslag Dorpsraad Aartswoud 2020 

Het jaar 2020 stond al snel in het teken van de Corona-

pandemie. De vergadering van de dorpsraad die gepland 

stond in maart, is daardoor niet doorgegaan. De overige 

vergaderingen hebben deels online plaatsgevonden.  

 

Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Opmeer 

 Dorpsraad Aartswoud is als eerste dorpsraad gevraagd om de nieuwjaarsreceptie van de 

gemeente op locatie te organiseren. Uitnodigingen zijn verspreid door het hele dorp, via de 

brievenbus, mail en Facebook. De receptie werd gehouden in de kerk, waar burgemeester 

Nijpels een toespraak hield. De catering werd verzorgd door café De Stompe Toren. 

Muzikale ontvangst werd uitgevoerd door Loes de Zeeuw, fotopresentatie door Hanneke de 

Boer en drone filmbeelden door Bas Jonkers. Er waren zo’n 185 bezoekers. We zijn zeer 

trots op dit resultaat! 

 

Lichtuitstoot Agriport 

Naar aanleiding van een vraag van een van onze bewoners heeft de dorpsraad het een en 

ander uitgezocht omtrent de lichtuitstoot van Agriport.  

In het Activiteitenbesluit milieubeheer staat in art 3.56 t/m art 3.59 het nodige geschreven, 

evenals in lichthindervoorschriften voor het telen in kassen van de Rijksoverheid. 

Samengevat staat er dat er in de donkerperiode geen licht aan mag (deze tijden veranderen 

gedurende het jaar). 

Verder staat er dat er in de nanacht wel mag worden belicht. Ook deze tijd verandert een 

paar keer per jaar. De afscherming aan de bovenzijde dient 95 % te zijn en bij nieuwere 

kassen na 2017 moet het 98% zijn, maar ook daar zijn uitzonderingen voor.  

Dus als je last van het licht hebt, moet je het volgende doen: 

Kijken hoe laat het is: donkerperiode of na nacht 

Kijken welk bedrijf: Als het bovenstaande niet klopt 

Kijken hoeveel lichtdoorlaat er door het dak gaat: 

Dan is het pas mogelijk om iets te doen. 

U kunt een melding doen bij gemeente Hollands Kroon of de RUD. 

 

 

Voortgang Regionale Energie Strategie (RES) 

De ambitie van Noord-Holland Noord is 4,2 TWh aan duurzame energie in 2030. Dat is bijna 

een verdubbeling ten opzichte van nu.  

Er zouden 150 windmolens worden geplaatst in de provincie Noord-Holland. Een aantal 

zouden langs het Blote Biene Pad en bij de Langereis komen. Dit is afgeketst.  

De gemeente Opmeer wil geen windmolens (ook niet als deze kleiner zijn dan 15 meter) en 

gaan dan ook niet akkoord met andere mogelijkheden aangezien de gemeente de capaciteit 

volledig via de zonnepanelen kan behalen. Vooral zonnepanelen op daken kunnen een 



 
 

belangrijke impuls geven aan het voldoen aan het leveren van 

voldoende capaciteit. In de RES gaat het om capaciteit van 

grote bedrijven of bedrijventerreinen en dus geen woningen.  

Op woensdag 15 december jl. heeft het college van Opmeer 

de reactienota ‘Op weg naar RES 1.0’ vastgesteld. Voor 

Opmeer geldt dat er geen wijzigingen zijn aangebracht ten 

aanzien van de zoekgebieden. Wel zullen een aantal 

belangrijke thema’s de komende maanden worden uitgewerkt, waaronder voorwaarden ten 

aanzien van de landschappelijke inpassing van zonneweides op de korte en lange termijn, 

financiële participatie voor inwoners en daarnaast heeft de raad heeft haar voorkeur 

aangegeven van zon-op-dak boven zon-op-land. 

 

Motorcross  

In het overleg met de gemeenteraad zijn er vragen gesteld door de dorpsraad over de 

plannen van het motorcrossterrein. De gemeente Opmeer steunt het protest van de 

bewoners van Aartswoud. De gemeente is bereid om door te gaan tot aan de Raad van 

State omdat men het niet eens is met de gekozen locatie.  

De dorpsraad heeft een verzoek gedaan aan het college voor een bijdrage van € 3.000,- 

voor een tegemoetkoming van de kosten van de actiegroep NC10terrein.  

 

Aan- en afvoerbewegingen mestvergister Herenweg 

De dorpsraad heeft opnieuw vragen gesteld aan de gemeenteraad over de vergunning m.b.t. 

de vergroting van de capaciteit van de mestvergister en de daardoor mogelijk toenemende 

aan- en afvoerbewegingen van het transport. De vragen hebben tevens betrekking op het 

toezicht houden op het handhaven van de afspraken genoemd in de vergunning. Deze 

vragen zijn tot op heden nog niet beantwoord.  

 

Warmtevisie 

De gemeente Opmeer heeft als doel in 2050 aardgasvrij te zijn. Er is in november overleg 

geweest onder leiding van bureau Over Morgen met de volgende betrokkenen: Liander, 

PWN, HVC, Woningbedrijf Opmeer, de gemeente en de dorpsraden. Er is een visie 

opgesteld die aan de gemeenteraad is aangeboden door bureau Over Morgen. De 

warmtetransitie zal in verschillende fases gaan plaatsvinden. De start is gepland in Opmeer-

Zuid. Voor de financiering worden verschillende subsidiemogelijkheden onderzocht.  


