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De afgelopen maanden hebben wij u regelmatig geïnformeerd over het proces om tot een 

Provinciale Omgevingsvisie (POVI) te komen. De provincie heeft het ontwerp van de POVI tot en 

met 30 juli 2018 ter inzage gelegd. In deze memo informeren wij u over de reactie vanuit 

Schagen op het ontwerp.  

 

Het doel is om onze punten mee te laten nemen in de gemeenschappelijke reactie op Noord-

Holland Noord-niveau. Op 11 juli 2018 hebben de vice-voorzitters van het Bestuurlijk 

Afstemmingsoverleg (BAO), waaronder wethouder Beemsterboer, om deze zienswijze af te 

ronden. De insteek is dat we een positieve zienswijze indienen en op onderdelen zullen 

aandachtspunten worden meegegeven. Onze inzet is om de eerder geformuleerde 

aandachtspunten tijdens de informatieavond van 17 mei jl. in de gezamenlijke reactie mee te 

nemen (zie hiervoor bijlagen: presentatie 17 mei jl. en annotaties BAO 1 juni jl.).  

 

Onderstaand treft u de inhoudelijke punten vanuit de regio en vanuit de gemeente Schagen 

aan. Hoewel we streven naar een gemeenschappelijke reactie, kan het zijn dat onze 

aandachtspunten onvoldoende worden meegenomen. In dat geval zullen wij als aanvulling nog 

een eigen zienswijze indienen.  

 

Inhoud 

Voor de gemeente Schagen zijn de volgende punten van belang: 

 

Nr. Pagina/paragraaf Aandachtspunten 

1.  Algemeen 

 

De POVI doet geen recht aan de internationale positie die NHN al 

inneemt en de potentie die er is. De POVI moet ruimte bieden om  

ook economische ontwikkelingen in NHN beter te faciliteren, wat 

op dit moment onvoldoende uit de tekst blijkt. Zie bijvoorbeeld de 

tekst op pagina 13 waar de volgende zin staat “in hun slipstream 

volgen de bedrijven”, terwijl de bedrijven die hier gevestigd zijn 

juist mensen aantrekken.  

 

2.  Mobiliteit/ 

bereikbaarheid 

In de POVI wordt terecht ingezet op een verbeterd 

verkeersnetwerk dat de verbinding legt tussen de MRA en NHN. De 

verbindingen waar het om gaat ( A9-N9, A8-A10, A7, N23/A23)) 

dienen de bereikbaarheid van de drie deelregio’s in NHN te 

verbeteren. Een structurele verbetering zal dan ook in onderlinge 

regionale samenhang en samenwerking tot stand moeten komen. 

De regio NHN vraagt de Provincie hier een regisserende en 

faciliterende rol in te vervullen en hierin met de regio NHN op te 

trekken. Om van visie naar uitvoering te komen stelt NHN voor om 
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een integraal programma Bereikbaarheid NHN uit te werken. In dit 

programma worden dan tevens keuzes gemaakt over 

investeringen in wegen die voor de deelregio’s in NHN een 

hoofdontsluiting zijn zoals onder meer de N245. Op het niveau van 

de deelregio’s in NHN kan hierbij aangehaakt worden op de 

lopende onderzoeken naar het verbeteren van de bereikbaarheid 

in NHN, zoals het bereikbaarheidsprogramma dat met de 

Provincie wordt uitgewerkt binnen het samenwerkingsverband De 

Kop Werkt!  

In dit programma hoort ook thuis een integrale en innovatieve 

benadering voor de ontsluiting van NHN met openbaar 

vervoersconcepten, niet alleen voor de grotere kernen maar juist 

ook voor de minder dichtbevolkte gebieden van NHN. Hierbij kan 

gebruik worden gemaakt van de resultaten van het OV 

Toekomstbeeld 2040. Hierbij dient ook het onderzoek te worden 

betrokken dat in Schagen gaat lopen om te kijken hoe een 

toekomstbestendig vervoerssysteem (busvervoer) in Schagen kan 

worden opgezet, waarbij verschillende bestaande voorzieningen 

zo mogelijk worden geïncorporeerd en ook gekeken wordt naar 

de regiogemeenten. Echter omdat tot nu toe de ontsluiting van 

dunbevolkte gebieden in Noord-Holland nog weinig of geen 

aandacht krijgt binnen het OV Toekomstbeeld, verzoekt NHN de 

Provincie om hierin haar verantwoordelijkheid te nemen en hier 

nadrukkelijk aandacht voor te vragen. 

 

Concreet willen wij aandacht voor: 

- ongelijkvloerse kruisingen op de Ring Alkmaar,  

- het algemeen verbeteren van oost-westverbindingen,  

- geen 50 km/u en geen rotondes op de N9, omdat de extra lange 

vrachtwagens de rotondes niet kunnen nemen, wat betekent dat 

grote delen van het landbouwgebied niet bereikbaar zijn voor 

deze vrachtwagens,  

- een vaste oeververbinding bij Burgervlotbrug,  

- het vervoer te water verbeteren door de dieptebeperking in het 

kanaal Stolpen-Schagen op te heffen, zodat de economische 

ontwikkelingen in het achterliggende gebied niet beperkt worden,  

- aandacht voor betere trein- en busverbindingen, inclusief 

voldoende parkeergelegenheid en stallingsmogelijkheden,  

- betere (snel-)fietsverbindingen langs de N245 en de kust en  

- ook moet de digitale bereikbaarheid goed zijn.  

 

3.  Wonen De 18 gemeenten in de regio Noord-Holland Noord hebben 

gezamenlijk een concreet woningaanbod van 40.000 

nieuwbouwwoningen richting de Provincie en de MRA opgesteld. 

Hiermee wil onze regio een antwoord bieden op de toenemende 

krapte op de woningmarkt en de overloop naar de regionale 

woningmarkt vanuit de MRA.  

  

De urgentie op het woningbouwdossier is groot en het dossier is 

zeer actueel. Dit onder andere vanwege de brief van Minister 

Ollongren van 17 mei jl. met daarin de oproep aan gemeenten en 

regio’s om de woningbouwopgave te versnellen. Ons bod houdt 

in dat we woonmilieus kunnen ontwikkelen op karakteristieke, 

bereikbare locaties waar de bovenregionale marktdruk groot is. 

Ook wordt een deel van de overlopende druk op de woningmarkt 
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in de gehele regio opgevangen. In totaal gaat het om ca. 40.000 

woningen, waarvoor een aantal voorbeeldlocaties worden 

benoemd die aan deze voorwaarden voldoen en aansluiten bij 

de vraag naar centrum- en groenstedelijke woonmilieus vanuit de 

MRA.  

  

In de Kop van Noord-Holland speelt daarnaast nog een ander 

probleem. Het is op dit moment niet mogelijk om de 

woningbehoefte te laten aansluiten bij de vraag naar woningen 

voor werknemers die hier werken. Voorbeeld hiervan is Texel en de 

enorme toerisme industrie die door een gebrek aan 

arbeidskrachten niet op volle kracht kunnen draaien en ook de 

bedrijvigheid in Warmenhuizen kampt met dit probleem. Op korte 

termijn verwachten wij nog meer problemen gezien de 

economische ontwikkelingen in onze regio. Wij pleiten er daarom 

om meer ruimte te bieden in de POVI, zodat de regio kan 

aansluiten bij de economische ontwikkelingen en de druk op de 

woningmarkt.  

 

4.  Energy & Health 

Campus 

De Energy & Health Campus (E&HC) staat weliswaar in de POVI 

genoemd. De ambitie op E&HC ontbreekt echter. De E&CH moet 

goed gepositioneerd worden in de POVI.  

 

5.  Pag. 18 Op de kaart staat in de legenda Bestaand stedelijk gebied (BSG). 

Eerder is bestuurlijk overleg afgesproken dat het aan de 

gemeente zelf is om te bepalen wat BSG is. Graag de POVI 

aanpassen aan deze afspraak. 

 

6.  Pag. 18/50 Seedvalley bij Warmenhuizen staat niet goed aangeduid op de 

kaart (moet zuidelijker). Ook Seedvalley bij Enkhuizen staat niet 

goed aangeduid. De POVI graag hierop aanpassen. 

 

 Pag. 22 Bij ontwikkelprincipe I wordt onderscheid gemaakt in het 

draagvermogen van de diverse landschappen. Het gebied om 

de stad Schagen heen krijgt een landschappelijke waarde 

toegedicht (donkergroen gebied op de kaart). Dit kan de 

ontwikkeling van de stad beperken, terwijl de stad zich moet 

kunnen blijven ontwikkelen gezien de centrumfunctie. Ook in 

relatie met het feit dat niet alles binnen de stad kan worden 

gerealiseerd (binnenstedelijk groen nodig voor 

klimaatadaptatie/afvoer regenwater/hittestress/ kwaliteit van 

binnenstedelijk groen behouden), waarbij we ook aandacht 

hebben voor de gezondheid. De inrichting van (openbare) ruimte 

draagt immers bij aan de gezondheid van de inwoners. 

 

 Pag. 27 Op de kaart valt Petten binnen de Kop als kusttypering. In 

bestuurlijke overleggen rondom de identiteit van de kustplaatsen 

en het ZKA-rapport is afgesproken dat de Hondsbossche Duinen 

van Petten vallen binnen de typering Parkduinen. Graag de POVI 

hierop aanpassen.  

 

 Pag. 40/41 Op de kaart van de POVI is een groene geleding tussen de kernen 

Warmenhuizen en Heerhugowaard opgenomen. Het is onduidelijk 

waarop dit is gebaseerd. Dit gebied is ten onrechte aangemerkt 
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als groene geleding. Het verzoek is om deze aanduiding te 

verwijderen. 

 

 Pag. 41 In de visie is Schagen aangeduid als “groen-stedelijke kern”. Dit 

past niet bij de stad Schagen. Schagen heeft een belangrijke 

centrumfunctie in de regio, naast de centrumstad Den Helder. 

Schagen heeft regionale en stadse voorzieningen die voor de 

regio belangrijk zijn en minimaal behouden moeten blijven. 

Schagen moet zich hierdoor kunnen blijven ontwikkelen. Dit moet 

in de POVI tot uiting komen. 

 

 Pag. 41 

 

 

 

 

 

 

We verwachten van de provincie dat zij een uitspraak doet over 

haar rol in relatie tot de Ladder van duurzame verstedelijking. De 

intentie van de wetgever bij de nieuwe Ladder is het 

vereenvoudigen van de regels. In hoeverre gaat de provincie 

hierin vrijheid geven, zoals bijvoorbeeld het loslaten van regels 

over regionale afstemming als ook het loslaten van de prognoses 

waarop de behoeften zijn bepaald als ook het loslaten van 

aanvullende regels over woningbouwplannen kleiner dan 12 

woningen (zie hiervoor ABRvS 16 september 2015; 

ECLI:NL:RVS:2015:2921)?   

 

 Pag. 44 In het rapport Verkenning Energie en Ruimte Noord-Holland 

Noord, opgesteld in opdracht van de provincie, is duidelijk 

geworden dat de energietransitie een enorme impact zal hebben 

op het landschap en het ruimtegebruik in Noord-Holland Noord. 

Hiervoor is het van belang dat Noord-Holland Noord in de POVI de  

ruimte krijgt om te ontwikkelen. Belangrijk hierbij is dat Noord-

Holland Noord de ambitie heeft uitgesproken om in 2040 

energieneutraal te zijn. Hier wordt samen met de provincie aan 

gewerkt in een energieprogramma voor NHN.  

 

 Pag. 68 In de POVI staat dat er een verkenning samenwerkingsagenda 

Kusten gaat plaatsvinden. In het proces rondom het kustpact is 

zeer recent afgesproken dat er geen nadere uitwerking van de 

binnenduinrandzone nodig is. Dit in tegenstelling tot wat eerder is 

gedacht. Graag de POVI aanpassen aan deze laatste afspraken. 

 

 Overig Wij missen in de POVI een duidelijk overzicht van documenten die 

komen te vervallen en die blijven bestaan.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zullen u (achteraf) 

informeren over de ingediende zienswijzen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jelle Beemsterboer  

 


