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Uitnodiging werksessies elektriciteitsstation Sint Maartensweg 
 

 

 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Op maandag 29 augustus organiseerde Liander samen met de gemeente Schagen een 
inloopbijeenkomst over de komst van een nieuw elektriciteitsstation aan de Sint Maartensweg in 
Sint Maartensbrug. Met ongeveer 40 belangstellenden gingen we in gesprek over de noodzaak 
van het elektriciteitsstation, de locatie en het ontwerp.  
 
Het is belangrijk dat het station er komt, want de vraag naar en het aanbod van energie groeit 
snel in de regio. Het is nu zo druk op het elektriciteitsnet dat er knelpunten zijn ontstaan. 
Daardoor kunnen nieuwe woningen en bedrijven maar beperkt op het net worden aangesloten en 
neemt de kans op storingen toe. Door de komst van het nieuwe elektriciteitsstation in Sint 
Maartensbrug ontstaat meer ruimte op het net in een groot deel van de kop van Noord-Holland.  
 
Hoe gaan we verder?  
Uit de gesprekken tijdens de inloopavond en de zienswijzen blijkt dat diverse omwonenden 
ontevreden zijn over het ontwerp van het gebouw. Daarom organiseren wij een aantal 
werksessies waarin belangstellenden kunnen meedenken over hoe we het ontwerp beter kunnen 
laten aansluiten bij de identiteit van de Zijperpolder. 
 
Drie werksessies in oktober -  december 
We willen op korte termijn een werkgroep samenstellen waarmee we in drie bijeenkomsten het 
ontwerp van het elektriciteitsstation en de inrichting van het terrein verfijnen. Het bestaande 
ontwerp nemen we als vertrekpunt. De opzet voor de werksessies is als volgt:  
 
Werksessie 1: identiteit van de Zijperpolder  
In de eerste werksessie gaan we het hebben over:  

- het proces: waar kunt u wel en niet over meedenken en waar werken we naartoe? 
- wensen en eisen van Liander, de gemeente en de provincie  
- de identiteit van de Zijperpolder: welke elementen wilt u terugzien in het ontwerp?  
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Werksessie 2: aanpassingen in het ontwerp bespreken 
Als voorbereiding op de tweede werksessie heeft de ontwerper een aantal mogelijke 
aanpassingen op het bestaande ontwerp uitgewerkt. Aan de hand van plattegronden, aanzichten 
en voorbeelden kunt u aangeven wat u het beste bij de Zijperpolder vindt passen.  
 
Werksessie 3: voorkeursvariant kiezen 
Als voorbereiding op de laatste werksessie heeft de ontwerper varianten voor het ontwerp van het 
elektriciteitsstation uitgewerkt in 3D-beelden. Deze varianten presenteren we aan de werkgroep 
en aan andere geïnteresseerden.   
 
Belangrijk om te weten: de locatie en de positie van het elektriciteitsstation staan niet ter 
discussie tijdens deze werksessies.  
 
Samenstelling, datums en locatie  
De werkgroep bestaat uit maximaal 12 personen. Daarnaast zijn medewerkers van Liander, 
gemeente Schagen en het ontwerpbureau aanwezig. Bij meer dan 12 aanmeldingen, maken 
Liander en gemeente Schagen een selectie op basis van straat/postcode, zodat een brede groep 
mensen vertegenwoordigd is.  
 
Datums en tijden:  

- Werksessie 1: 25 oktober van 19:00 tot 21:00 uur 
- Werksessie 2: 29 november van 19:00 tot 21:00 uur 
- Werksessie 3: 12 december (tijdstip volgt nog) 

Locatie: Dorpshuis De Uijtkijk aan de Maarten Breetstraat 1, 1752 AG Sint Maartensbrug 
 
Aanmelden 
Wilt u deelnemen aan de werkgroep? Meld u dan vóór 18 oktober aan door een e-mail te sturen 
naar sintmaartensbrug@liander.nl. Als u zich aanmeldt, gaan wij ervan uit dat u bij alle drie de 
bijeenkomsten aanwezig kunt zijn. Is dat niet het geval, laat het ons dan weten.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Liander N.V. 
 
Tessa van der Voet 
Omgevingsmanager  
 
 
 


