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Uw kenmerk -

Bijlagen -

Geacht College van B&W,

Met veel interesse heb ik uw, toegankelijke, ontwerp Omgevingsvisie en bijbehorende Milieu Effect

Rapportage gelezen.

Als eigenaar en beheerder van meerdere natuurgebieden in uw gemeente, maak ik namens Staatsbosbeheer

graag gebruik van de mogelijkheid om te reageren.

In uw Omgevingsvisie wilt u laten zien wat belangrijk is voor de omgeving van de bewoners van de

gemeente Schagen. En dat u het belangrijk vindt dat bij toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen goed wordt
aangesloten bij het karakter en de onderliggende waarden van een gebied.

In de MER wordt geconcLudeerd dat de verwachting is dat per saldo het nieuwe beleid in de Omgevingsvisie

een negatief effect heeft op Natura 2000- en NNN gebieden. U begrijpt wellicht dat dit ons zorgen baart.

Op de reeds aanwezige waarden binnen uw gemeente, kunnen de bewoners trots zijn. Binnen een

omgevingsvisie is het van groot belang dat de gemeente inzet op het realiseren van de waarden waarin je
uitbhnkt en die waar bewoners en recreanten het verschil kunnen maken. Ik mis daarom binnen de

genoemde waarden van Kust en achterland + Zijpe en Hazepolder de waarde van aanwezige (top)natuur,
zoals de Natura 2000 gebieden binnen uw gemeentegrenzen. Gebieden met een internationale status om
trots op te zijn en die van belang zijn voor uw ambitie om een gemeente te zijn die (inter-)nationaal mee
doet op het gebied van recreatie en toerisme, maar ook voor het vestigingsktimaat voor hightech

bedrijven ( E H C).

Als grondeigenaar van de Energy and Health Campus, verwachten wij van de gemeente dat we samen blijven
optrekken voor een goede inpassing van de campus en daarmee het voorkomen van een verdere

verzwakking van de Natura 2000, NNN en landschappelijke kwaliteiten binnen de Pettemerduinen.

De toename van het aantaL bewoners en het willen verstevigen van recreatie en toerisme, vragen om
uitbreiding met wandel- en fietsmogelijkheden buiten de duingebieden, om de recreatieve druk op de Natura
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2000 gebieden te verlagen. Vanuit Staatsbosbeheer gezien is er reeds zoveel druk op het smalle Natura 2000

gebied de Pettemerduinen (o.a. door aanwezigheid EHC, Defensie), dat dit de toename niet gaat (ver)dragen.

Vanuit oogpunt van biodiversiteit en natuur, maar ook vanuit waterveiligheid, zouden we graag samen met
de gemeente en andere partners, werken aan het versterken en benutten van de eco-hydroLogische

verbinding van duinen, binnenduinrand en achterland. Denk hierbij ook aan het combineren van

overgangszones, recreatie en waterbuffering in de binnenduinrand om de zeer kwetsbare natuurgebieden te
ontLasten.

Hiermee kan tevens een impuls worden gegeven aan recreatie en toerisme.

Wanneer concretisering van keuzes plaatsvindt in bijvoorbeeld uit te werken programma’s en
Omgevingsplan(nen) en er meer duidelijkheid is over de omvang van de verschillende ontwikkelingen, wordt
Staatsbosbeheer graag betrokken wanneer een en ander een directe relatie heeft met een van onze
eigendommen.

Als u nog vragen hebt dan kunt u contact opnemen met mw. B.M.G.T.H. Duijn via 0651066391 of
b.duijn taatsbosbeheer.nL

Me vriendelijke groet,

de directeur Staa sbeheer, namens deze,

ir. S. ie&

hoofd Sta atsbosbeheer Noord-Ho[land
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