
 
 

Beschouwingen over de begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 

 

Duurzaam Schagen is sinds 1994 onafgebroken actief als lokale politieke partij met als 

thema duurzaamheid. Duurzaamheid is nog steeds een actueel thema. De grote 

maatschappelijke debatten in ons land zijn onlosmakelijk verbonden met de 

klimaatveranderingen. Die klimaatveranderingen vergroten wereldwijd de 

maatschappelijke tegenstellingen en de ongelijksverhoudingen.    

Het is schijn dat duurzaamheid nu wordt omarmd door alle politieke partijen. Veel wordt 

met de mond beleden, maar niet in de praktijk gebracht. Daarom zo maar een paar 

voorbeelden.  

Ieder jaar om deze tijd herinneren wij iedereen er aan dat er op 12 december 2015 in 

Parijs een belangrijk klimaatakkoord is gesloten.  195 Landen, waaronder Nederland, 

zullen zo snel mogelijk hun best doen om de uitstoot van broeikasgassen en schadelijke 

stoffen te verminderen. Ook toen waren wij van mening dat de gemeente Schagen zijn 

aandeel moet leveren om die uitstoot te verminderen, het klimaat en de mensen te 

beschermen en het evenwicht in de natuur te herstellen. 

Duurzaamheid is niet alleen zonnepanelen en windturbines  maar ook leefstijl. 

Duurzaamheid omvat alle levensgebieden en met daarom ook een tot andere manier van 

leven en werken leiden. 

 

Duurzaamheid en economie. 

Het Coronavirus houdt al geruime tijd huis in de wereld en dus ook in ons land. Iedereen 

wordt hier in mindere of meerdere mate door getroffen. Landelijk worden er grote 

economische steunprogramma’s opgetuigd die door gemeenten worden uitgevoerd. Net 

als bij alle crises worden de arme mensen het meest getroffen. Zij hebben de grootste 

kans om te overlijden aan het virus. Binnenkort krijgen de gemeenten wettelijk een 

grotere rol bij de schuldsanering van natuurlijke personen. Hoe gaat het College dit 

aanpakken? Is er een plan? 

 

 

Duurzaamheid en wonen. 

Nieuwbouw zonder gas is regel. De grootste opgave  is de verduurzaming van de 

bestaande bouw. De overheid moet daarin sturen. Burgers en ondernemers kunnen hun 

steentje bijdragen. Er moet een groot programma komen om de bestaande 

woningvoorraad en bedrijfsgebouwen te vergroenen samen met de burgers en de 



ondernemers en  de banken. Er is in de regio een veelvoud van bedrijven die op dit 

terrein innovatieve technologie en diensten verlenen. Als we die partijen er bij 

betrekken stimuleren we de regionale economie en werkgelegenheid en houden we het 

geld in de regio. Dat is goed voor iedereen. Ook energie besparen door isolatie en 

bewust  gebruik kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de terugdringing van de 

uitstoot van CO2. Wat gaat het College doen om burgers en bedrijven te stimuleren om 

energie te besparen?  

 

Duurzaamheid en landbouw 

Iedereen ziet nu welke schade de gangbare reguliere landbouw en veeteelt aanricht op 

natuur en milieu. De uitstoot van stikstof is maar een deel van het probleem. Het is de 

omgekeerde wereld. De overproductie in de melkveehouderij leidt tot verliesgevende 

ondernemingen ten koste van natuur en milieu. De provincie wil de natuur inclusieve 

landbouw en veeteelt stimuleren. Het rijk streeft naar circulaire landbouw en veeteelt. 

Beiden bedoelen dat we afscheid moeten nemen van de gangbare landbouw en veeteelt. 

De gemeente Schagen moet in lijn met het Rijk en de Provincie stoppen met het 

faciliteren van gangbare landbouw en veeteelt, onder meer door geen medewerking meer 

te verlenen aan bestemmingsplanwijzigingen. 

De gemeente moet boerenbedrijven die willen overschakelen naar biologische landbouw 

en veeteelt faciliteren. Bedrijven die zijn omgeschakeld moeten als voorbeeld worden 

gesteld. Wat gaat het College doen om boerenbedrijven te stimuleren over te schakelen 

op biologische landbouw en veeteelt? 

 

Duurzaamheid en natuur. 

Het nationale plan is om in de komende 30 jaar 100.000 ha. nieuw bos aan te planten. Al 

sinds 1994  stelt  Duurzaam Schagen voor om een bos  van 5 ha in onze gemeente aan te 

leggen. Er is vast wel een plek in onze gemeente te vinden waar we zo een bos kunnen 

aanplanten. Daar hoeven we ook geen dertig jaar mee te wachten. Bomen leveren een 

aantoonbare bijdrage aan de vermindering van de CO2 uitstoot. Een bos is goed voor de 

fauna, maar ook voor mensen die willen recreëren. Het college heeft dit voorstel 

omarmd. Maar het is tot nu toe bij woorden gebleven. Hoe staat het met de aanleg van 

het Schager Bos, hoever zijn de plannen? 

 

 

Duurzaamheid en kernenergie. 

Er zijn politieke partijen die stellen dat energieopwekking door middel van kernsplijting 

(kerncentrales) duurzaam is omdat er bij die productie geen CO2 vrij komt. Dat is waar, 

maar deze manier van energieopwekking gaat gepaard met veel radioactief en 

levensbedreigend afval dat verre van duurzaam is. Kernenergie is geen duurzaam 

alternatief voor energieopwekking.  

Ook wordt steeds duidelijk dat de productie van isotopen door middel van kernsplijting 

zijn langste tijd heeft gehad. Het Amerikaanse bedrijf Shine wil dat isotopenproductie 

voor medische doeleinden zonder kernsplijting op korte termijn (2025) mogelijk  wordt 

in Groningen. De Tweede Kamer heeft zich daar onlangs unaniem achter geschaard. Deze 

isotopen zijn een volwaardig alternatief voor de isotopen die nu worden geproduceerd in 



de Hogefluxreactor in Petten. We kunnen dus stoppen met de deze kernreactor en dan 

stopt ook de productie van radioactiviteit. Dat is goed nieuws voor alle inwoners van de 

gemeente Schagen. We moeten dus alles op alles zetten om de bestaande reactor te 

ontmantelen en het radioactieve afval veilig af te voeren en op te slaan. Dan kunnen we 

de Pettemerduinen weer terug geven aan de natuur en de recreanten. Het verdwijnen 

van de kernreactor zal een grote impuls betekenen voor het toerisme, vooral uit 

Duitsland. Gaat  het College nu stoppen met het volle bak steunen van de  

Pallasontwikkeling? Wat betekent dit voor de ontwikkeling van de Energy&Health 

Campus Petten? 

 

Duurzaamheid en verkeer. 

We moeten het autoverkeer terugdringen en het fietsverkeer stimuleren, vooral in de 

stad Schagen. Dat is goed voor het milieu en voor de gezondheid en het geluk van 

mensen. Dat doen we door het autoverkeer van noord naar zuid en omgekeerd om de 

stad Schagen te leiden en het centrum ondoordringbaar te maken  voor auto’s. Dat 

scheelt heel veel fijnstof. Daarin past een autovrije Markt.  De vernieuwde Nieuwstraat 

is al helemaal ingericht als voetgangersgebied. Misschien moeten we de Gedempte 

Gracht ook autovrij maken door de gracht weer open te maken. Dat vergroot het 

waterbergend vermogen van het centrum en bevordert de aantrekkelijkheid van de 

Gracht als winkelgebied.  

We steunen natuurlijk alle voorstellen om de fietspaden in onze gemeente te verbeteren 

en uit te breiden. Vooral daar waar veel jeugd van en naar de scholen fietsen. 

Er komt nu een verkeerscirculatieplan voor de stad Schagen. Wordt dit plan ook 

gebaseerd op het uitgangspunt ; “minder auto’s, meer fiets en wandelen?” Is dat ook het 

uitgangspunt voor een nog op te stellen verkeerscirculatieplan voor de hele gemeente 

Schagen? Wanneer is dat plan te verwachten? 

  

 

Duurzaamheid en inclusie 

In 2016 heeft Nederland het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een 

beperking geratificeerd. Alle gemeenten moeten door middel van een Lokale Inclusie 

Agenda alle mensen in staat stellen om ondanks beperkingen volwaardig mee te doe aan 

onze samenleving. Het college moet nu haast maken met deze Lokale Inclusie Agenda. Is 

er al een plan van aanpak gemaakt met een tijdspad? 

Jeugdzorg Plus staat maatschappelijk nog steeds onder vuur. Dat is niet voor  de eerste 

keer. Jeugdzorg was altijd het domein van de landelijke overheid. Meer dan 10 jaar 

geleden is besloten dat deze jeugdzorg beter wordt als de provincies verantwoordelijk 

worden. Dat is faliekant mislukt. Dan kunnen de gemeenten  dat beter, dus nu als 

onderdeel van de 3 decentralisaties in het sociale domein zijn gemeenten 

verantwoordelijk. Het goede nieuws is dat het aantal gedwongen plaatsingen  van jeugd 

in gesloten inrichtingen is gedaald. Het slechte nieuws is dat er nog steeds veel mis 

gaat.  Duurzaam Schagen bereidt een motie voor om samen met de drie andere 

Noordkop gemeenten een alternatieve aanpak te ontwikkelen voor Jeugdzorg Plus. Want 

er is geen jeugdige beter geworden van gedwongen opname in een gesloten 

jeugdinrichting, dus daar moeten we onmiddellijk mee stoppen. Ook is Duurzaam 



Schagen van mening dat Open Jongerenwerk een structureel onderdeel moet zijn van de 

welzijnsvoorzieningen in de gemeente Schagen. 

Voor beide moties vraagt Duurzaam Schagen steun van de andere partijen en het 

College. 

 

Tenslotte 

Enige tijd geleden kregen de bewoners van Schagen een folder in de bus van het CDA 

waarin werd gesteld dat alle resultaten die in de buurt of het dorp zijn behaald  te 

danken zijn aan het CDA. Dat is natuurlijk grote onzin, want  het CDA regeert 

(gelukkig!) niet alleen, maar samen met andere partijen. Er is een Bijbelse  wijsheid die 

stelt dat hoogmoed voor de val komt. Zal dat hier van toepassing zijn? 

  

Schagen, 30 oktober 2020. 

 

 


