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Uw vraag of opmerking 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

De Vereniging Natuurmonumenten wil 
graag een zienswijze indienen over het 
ontwerp van de omgevingsvisie. 

Visie is abstract en slecht leesbaar 

Allereerst willen we opmerken dat de 
visie erg abstract, en slecht 
toegankelijk is. Er is voor gekozen om 
de visie te beperken tot 8 speerpunten, 
een waardenkaart, en een visiekaart. 
De teksten en kaarten zijn alleen na 
veel doorklikken toegankelijk via een 
website, waardoor overzicht ontbreekt. 
Er is ook geen sprake van een 
duidelijke analyse, een overzicht van de 
sterke en zwakke punten van uw 
gemeente, bestaand beleid, of een 
overzicht van relevante 
ontwikkelingen. 

De gemeente Bergen heeft recent het 
concept van haar omgevingsvisie 
openbaar gemaakt. In deze visie is wel 
op een duidelijke en systematische 
manier een uitgebreid en concreet 
toekomstbeeld opgenomen. De 
omgevingsvisie van Bergen is door 
hetzelfde bureau (BügelHajema) 



Uw vraag of opmerking 

opgesteld als de visie van uw 
gemeente. 

Blijkbaar heeft u in uw opdracht aan 
dit bureau er voor gekozen om een heel 
abstracte en beknopte visie te laten 
samenstellen. Wij vinden dit jammer. 
Een goede omgevingsvisie, zoals 
bijvoorbeeld van Bergen, of Almere, 
geeft duidelijk richting. Hierdoor is het 
voor een ieder duidelijk waar 
bijvoorbeeld nog ruimte is voor een 
nieuw bungalowpark. 

Visie geeft (te) veel ruimte aan nieuwe 
ontwikkelingen 

In uw visie is de gehele 
binnenduinrand (“Kust en Achterland') 
aangewezen als geschikt gebied voor 
bungalowparken, mits “Goed verzorgd 
met passende beplanting”. 
Tegelijkertijd geven de inwoners van 
Schagen aan dat ze juist het open 
landschap, de rust, en het zicht op de 
duinen waarderen. Een plan voor een 
nieuw recreatiepark zal dan ook zeker 
op weerstand stuiten. Het lijkt ons 
beter om reeds in de omgevingsvisie 
aan te geven waar wel, en waar zeker 
niet, ruimte is voor nieuwe recreatieve 
voorzieningen. 

Door bovendien aan te geven dat 
nieuwe bungalowparken altijd 
onderdeel moet zijn van een integrale 
gebiedsontwikkeling, gericht op 
versterking van natuurwaarden, 
waterberging, en beleefbaarheid van 
het landschap, is het mogelijk om 
meerdere beleidsdoelen tegelijkertijd 
te realiseren. In de visie is nu gekozen 
voor een heel sectorale aanpak, waarbij 
er vooral extra ruimte wordt geboden 
aan woningbouw, bedrijventerreinen, 
intensieve landbouw, en 
bungalowparken. 

In de PlanMER is deze vrijblijvendheid 
ook vastgesteld: 

De Omgevingsvisie heeft daarnaast 
mogelijk een negatieve invloed op de 
landschappelijke waarden, Natura 
2000-gebieden, Natuurnetwerk 
Nederland (NNN), overstromingsrisico 
en op stiltegebieden. De 
daadwerkelijke negatieve effecten 
hangen sterk af van de concrete 
invulling van de acties in opvolgende 
programma’s, omgevingsplan en 
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uitvoeringsprojecten. Door kritisch te 
kijken naar locatiekeuze, omvang en 
verdere invulling van woningbouw, 
uitbreidingsmogelijkheden voor 
bedrijvigheid en de aanleg van 
zonneweides kunnen effecten beperkt 
worden. 

Voor de kustzone waar relatief gezien 
de meeste van de negatieve effecten op 
deze indicatoren worden verwacht, kan 
gebiedsgericht beleid worden 
opgesteld in de vorm van een 
programma. Daarnaast zijn, doordat er 
op dit moment geen randvoorwaarden 
zijn gesteld aan de ruimte voor 
nieuwvestiging en uitbreiding van 
bedrijven verspreid in het 
buitengebied, negatieve effecten op de 
waarde van het landschap niet uit te 
sluiten. Concrete randvoorwaarden in 
de vorm van locaties waar bedrijven 
zich mogen vestigen, maximale 
bedrijfscategorieën of een maximale 
bedrijfsgrootte zouden deze effecten 
kunnen beperken. 

Wij delen de conclusie uit de MER 
volledig, en vragen u om de 
omgevingsvisie alsnog concreter te 
maken, en randvoorwaarden te stellen. 

Neem aanbevelingen uit MER over, en 
stel voorwaarden 

In de MER is op blz 61 een beoordeling 
van de effecten van de omgevingsvisie 
opgenomen. De visie heeft op veel 
onderwerpen als bereikbaarheid of 
waterkwaliteit geen grote invloed, 
maar heeft wel een negatieve invloed 
op de volgende onderwerpen: Natura 
2000, Natuurnetwerk (= bestaande 
natuurgebieden), overstroming, stilte, 
en landschappelijke waarden. Dit lijkt 
ons niet gewenst, strijdig met landelijk 
en provinciaal beleid, en ook geen 
wens van de inwoners van Schagen. 

De MER is heel duidelijk: Het 
speerpunt van een waardevolle 
omgeving (speerpunt 8) kan ook 
strijdig zijn met speerpunten 2, 3 en 7. 
Ook in die speerpunten wordt meer 
ruimte geboden voor ondernemers in 
de recreatiesector, agrarische sector, 
voor woningbouw en voor zonne-
energie, zonder dat er voorwaarden 
aan verbonden zijn om de waarden van 
die gebieden niet aan te tasten. 
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Wij willen u vragen om deze 
randvoorwaarden alsnog aan de MER 
toe te voegen. Voorbeelden hiervan zijn 
het aanwijzen van gebieden in de 
kustzone waar geen verdere 
uitbreiding van recreatie mag 
plaatsvinden, eisen aan de omvang en 
landschappelijke inpassing van 
agrarische bouwvlakken, zonne-energie 
beperken tot de zoekgebieden uit de 
RES etc. 

Waarden beter omschrijven 

Er is voor gekozen om de waarden zeer 
abstract te omschrijven. Zo is een van 
de waarden “duinen”. Dit is wel heel 
algemeen geformuleerd. Het gaat hier 
om een van de weinige duingebieden 
met een natuurlijk waterpeil, met het 
grootste duinmeer van Europa (het 
Zwanenwater), en een zeer hoge 
biodiversiteit. 

Omdat de waarden bepalen of een 
activiteit is toegestaan, dienen deze 
waarden volgens Natuurmonumenten 
veel beter te worden omschreven. Een 
activiteit waardoor er bijvoorbeeld een 
verstoring van het watersysteem 
ontstaat, is ongewenst. Maar omdat de 
aanwezigheid van natuurlijk kwelwater 
nergens als waarde wordt omschreven, 
kan dit nu niet in de toetsing volgens 
het stappenplan worden voorkomen. 

Wij willen u vragen om de 
landschappelijke waarden van Schagen 
veel concreter te omschrijven. De 
“wezenlijke kenmerken en waarden” 
van de diverse NNN-gebieden, en de 
Bijzondere Provinciale Landschappen, 
kunnen hierbij als inspiratiebron en 
vertrekpunt  worden gebruikt. 

Het gebrek aan waardering voor de 
unieke natuur in uw gemeente keert 
ook terug bij uw omschrijving van “wat 
goed past bij onze waarden”. Bij de 
duinen en strand zijn de volgende 
teksten opgenomen “Sport op het 
strand”, “Een recreatief aantrekkelijk 
strand”, “Duinen die toegankelijk zijn 
en uitzicht bieden over de omgeving”. 

Er is dus niet gekozen voor 
bijvoorbeeld “stranden waar ruimte is 
voor rust en reuring”, of “natuurlijke 
duinen”. Het doel van uw visie is 
blijkbaar het nog verder recreatief 
toegankelijk maken van 
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natuurgebieden, en het strand. Dit is 
overigens volgens ons in strijd met het 
kustpact, welke ook door uw gemeente 
is ondertekend. 

Weidevogels als waarde toevoegen 

In onze eerdere reactie hebben we 
aandacht gevraagd voor de 
natuurwaarden van de Zijpe en 
hazepolder, en dan met name weide- en 
akkervogels. Helaas heeft u er voor 
gekozen om alleen een agrarische 
waardering aan dit gebied te geven 
(“wat past goed bij onze waarden: 
“Bedrijvigheid in de landbouw”, 
“Gebruik van de grond voor akkerbouw 
en veeteelt”, “Verkoop van eigen 
landbouwproducten”. ). 

In uw visie geeft u alle ruimte aan zeer 
intensieve landbouw rond 
Warmenhuizen. Natuurmonumenten 
snapt dat u bepaalde delen van uw 
gemeente als “agrarisch 
industriegebied”  wilt bestemmen. 
Maar aan de andere kant dient er dan 
in de gebieden waar sprake is van 
hogere natuurwaarden te worden 
gestreefd naar een verbreding van de 
landbouw, welke in balans is met de 
omgeving. De Zijpe is een voorbeeld 
van een dergelijk gebied. Wij willen u 
vragen om  “agrarisch natuurbeheer” 
aan de omschrijving in de 
waardenkaart voor de Zijpe toe te 
voegen. 

Steun voor aantrekkelijker maken 
overgang Zwanenwater-polder 

In de visiekaart heeft u een aantal 
routes opgenomen, welke 
aantrekkelijker wordt gemaakt, 
bijvoorbeeld met meer natuur.  Wij 
steunen dit uiteraard. In het nieuwe 
Programma  Natuur van de provincie is 
reeds een (bescheiden) budget 
vrijgemaakt om de mogelijkheden voor 
de overgang van het Zwanenwater naar 
het achterland te verkennen. 
Natuurmonumenten wil graag met u 
(en de provincie) in overleg om te 
bekijken welke mogelijkheden er zijn in 
deze bufferzone (of overgangsgebied) 
rond dit Natura-2000 gebied. 

Concreet uitwerken in drie ruimtelijke 
programma’s 

In de MER is terecht geconstateerd dat 
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de daadwerkelijke effecten van de 
omgevingsvisie sterk af hangen van de 
concrete invulling van de acties in 
opvolgende programma’s, 
omgevingsplan en 
uitvoeringsprojecten. In een aantal 
gemeenten als Bergen is de 
omgevingsvisie zodanig gedetailleerd, 
dat deze reeds als een omgevingsplan 
of programma kan worden beschouwd. 

In uw gemeente moeten de echte 
keuzes nog worden gemaakt. Wij hopen 
dat u snel overgaat tot het concreet 
uitwerken van de visie in een aantal 
ruimtelijke programma’s. De 
onderverdeling in drie deelgebieden 
(Kust en Achterland, Zijpe en 
Hazepolder, Westfriese landschap) is 
hierbij een uitstekend uitgangspunt. 

NB deze tekst is gekopieerd uit een 
Word-document. Het toevoegen van 
een bijlage was veel praktischer 
geweest... Of een mailadres waar de 
reactie naar toe gestuurd kan worden. 
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