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Van:

Verzonden: dinsdag 6 juli 2021 14:13

Aan: Omgevingsvisie

Onderwerp: Re: Ontwerp Omgevingsvisie

Geachte mevrouw van Kampen, 

Ik ben heel blij dat de meerderheid voor behoud van de natuur is en dus niet teveel woningen in buitengebied en 
dat er gekeken gaat worden naar leegstaande panden om die te gebruiken voor huizen. 

Het zou echter fijn zijn als er meer voorlichting komt over zonnepanelen en groen op daken.  
Ik vond het bijvoorbeeld vreemd dat toen Schagen laatst een stroomstoring had, wij daar ook last van hadden terwijl 
we zelf zonnepanelen hebben. Dan zou je toch denken dat je geen last van die stroomstoring hebt. Ik ben niet de 
enige die zich hierover verbaasde.  
Ik ben trouwens ook blij dat de jeugd erbij wordt betrokken, het is voor hun toekomst.  
Ik wil graag verder op de hoogte worden gehouden door jullie.  

Met vriendelijke groet, 

 

Op ma 5 jul. 2021 12:14 schreef Omgevingsvisie <Omgevingsvisie@schagen.nl>: 

Geachte lezer, 

Vorig jaar of dit jaar was u bij een van de bijeenkomsten over onze Omgevingsvisie. Uw ideeën en meningen hielpen ons bij het 
schrijven van de Omgevingsvisie. En bij het verbeteren van de eerste versie. In deze e-mail vertel ik graag hoe ver we nu zijn. 

Ontwerp Omgevingsvisie ter inzage

Op 9 juni sprak de gemeenteraad over de tweede versie van de Omgevingsvisie. In deze vergadering is besloten dat de 
Omgevingsvisie met nog een paar kleine aanpassingen ter inzage kan. Met andere woorden de ontwerp-Omgevingsvisie mag 
nu met iedereen gedeeld worden. En nu kan iedereen die dat wil een reactie geven. Ik hoop natuurlijk dat u al veel van uw 
inbreng in de Omgevingsvisie herkent. 

Milieu Effect Rapportage

Naast deze ontwerp Omgevingsvisie maakten we ook een Milieu Effect Rapportage (MER). Dit is een onderzoek naar de 
invloed van de Omgevingsvisie op het milieu. De MER gaat in op veel onderwerpen. Voorbeelden hiervan zijn water, bodem en 
landschap. De MER gaat samen met de ontwerp Omgevingsvisie ter inzage. Ook op de MER kunt u een reactie geven.

Ter inzage en dan

De ontwerp Omgevingsvisie en de MER liggen vanaf 5 juli ter inzage. U vindt deze rapporten op 
www.omgevingsvisieschagen.nl en op de website van de gemeente. Tot en met 16 augustus kunt u een reactie sturen. Na 16 
augustus verzamelen we alle reacties. Dan kijken we of de Omgevingsvisie nog aangepast moet worden. Belangrijk is daarbij 
dat we heel goed kijken om welke reden mensen de Omgevingsvisie willen veranderen. En of het veranderen van de 
Omgevingsvisie alleen maar voordelen of ook nadelen heeft. Daarna schrijven we een reactie op de meningen die naar voren 
komen. En geven we aan waar de Omgevingsvisie aangepast wordt en waar niet. Of deze reactie dan ook overgenomen wordt? 
Daar beslist de gemeenteraad over.



2

Voor nu wil ik u hartelijk danken voor uw tijd en bijdrage die u heeft gedaan om mee te werken aan onze Omgevingsvisie. 
Zonder u had er niet zo’n volledige visie gelegen! Ik hecht er veel waarde aan dat dit soort belangrijke documenten samen met 
u tot stand komen. Nogmaals mijn dank daarvoor en hopelijk tot ziens bij een volgend participatiemoment! 

Met vriendelijke groet,

burgemeester van de gemeente Schagen

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen


