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Geachte heer Takes, 

 
 
Hieronder treft u de beantwoording aan van de artikel 43-vragen van “VVD” met betrekking tot 
Stikstofproblematiek. 
 

1. Op 2 november 2022 is de uitspraak van de Raad van State betreffende de Bouwvrijstelling 
stikstof bekend geworden en gepubliceerd. Welke projecten in de gemeente Schagen 
worden door deze uitspraak geraakt? Wat zijn de effecten van de uitspraak op deze 
projecten?  
 
Voor het antwoord verwijzen wij u naar de raadsinformatiememo stikstofproblematiek.  
 

2. Heeft u contact opgenomen met de initiatiefnemers en wat is hierbij uw doelstelling? Indien u 
nog geen contact heeft opgenomen, bent u voornemens dit te doen? Indien ja, op wat voor 
termijn? Indien nee, waarom niet?  
 
Voor het antwoord verwijzen wij u naar de raadsinformatiememo stikstofproblematiek.  
 

3. In welke mate wordt de bouwdoelstelling van woningen geraakt, zoals die in het 
coalitieakkoord is opgenomen (niet alleen kwantitatief en kwalitatief maar ook qua fasering)? 
 
De directe gevolgen van de uitspraak worden nog onderzocht. Hierover wordt u op een later 
moment geïnformeerd.  
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Op 2 november 2022 heeft in het Noord-Hollands Dagblad een artikel gestaan over de 
Stichting Landschap Noord-Holland 
(https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20221101_53844734 ). In dit artikel geeft het 
Landschap Noord-Holland aan grote gebieden langs de kust te willen opkopen en van deze 
gebieden natuurgebied te maken. De aankoop richt zich bij voorkeur aangrenzend op 
bestaande natuurgebieden. In het artikel wordt tenminste 1 aankoop binnen de gemeente 
Schagen genoemd. 
 
Vragen 

4. Bent u bekend met deze aankopen door het Landschap Noord-Holland en welke aankopen 
zijn u bekend? 
 
Bij ons is de uitbreiding van de Mosselwiel in ’t Zand bekend. 
https://www.landschapnoordholland.nl/natuurfonds/aankopen/tzand 
 
Iets langer geleden is ook  in de Zandpolder Callantsoog grond aangekocht. 
https://www.landschapnoordholland.nl/natuurfonds/aankopen/zandpolders 
 

 
5. Draagt de gemeente ook bij aan de instandhouding van deze stichting in welke vorm dan 

ook en wat zijn de eventuele bijdragen?  
 
De gemeente draagt niet bij d.m.v. een financiële bijdrage of iets dergelijks.  

 
6. Dient er een bestemmingswijziging plaats te vinden bij het omzetten naar natuurgebied? 

 
Ja.  
 

7. Worden bij deze bestemmingswijzigingen stikstofafwegingen meegenomen? 
Nee, relevant zijn de stikstofgevoelige gebieden, die zich bevinden in Natura 2000-gebieden 
welke zijn beschermd vanuit de Wet natuurbescherming. De gebieden die worden 
aangekocht door Landschap Noord-Holland zijn niet beschermd vanuit de Wet 
natuurbescherming en daarmee is er geen stikstofprobleem.  
 

8. Kunnen stikstofargumenten leiden tot afwijzing van een dergelijke bestemmingswijziging, 
waarom? 
 
Nee, zie het antwoord op vraag 7.  
 

9. Indien natuurgebieden verder worden uitgebreid, wat zijn de effecten op stikstofgebied in de 
omgeving? Worden bijvoorbeeld bouwprojecten (naast gebouwen ook aanleg/onderhoud 
van infrastructuur) geraakt? 
 
Nee, niet op het gebied van stikstof. Nieuwe natuur heeft wat dit betreft geen gevolgen voor  
(woning)bouwprojecten. Stikstofdepositie is alleen relevant voor aangewezen Natura 2000 
gebieden. 
  

10. In welke mate helpen deze aankopen met bestemmingswijzing naar natuurgebied bij de 
optelsom van stikstofreductie in de rest van de gemeente? 
 
Indien agrarische gronden worden bestemd naar natuurgebied, wordt de stikstofemissie 
gereduceerd. Dit kan een positief effect hebben op de mate waarin de KDW (kritische 
depositie waarde) van bepaalde Natura 2000-gebieden wordt overschreden.  
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Als over de inhoud van deze brief onduidelijkheden zijn, kunt u contact opnemen met  M.D. van 
Erkelens van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, te bereiken via bovenstaande contactgegevens. 
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de portefeuillehouder, wethouder S.C. Kruijer. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen 

 
 
 
De heer A.S. Meijer 
gemeentesecretaris 

 
 
 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
burgemeester 

 
 
 


