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Marjolijn van Erkelens

Van: Dubbeld, Mara <M.Dubbeld@hhnk.nl>
Verzonden: donderdag 11 maart 2021 10:12
Aan: Omgevingsvisie
CC: Langen, Peter van
Onderwerp: 3683 - Reactie eerste versie Omgevingsvisie Schagen

Beste Marjolein, 
 
Naar aanleiding de gepubliceerde eerste versie van de gemeentelijke Omgevingsvisie, en de 
interactieve sessie van 2 maart 2021 willen we graag nog het een en ander meegeven over een aantal 
onderwerpen waarvan wij het zouden waarderen dat deze nog verder verwerkt zouden worden in de 
Omgevingsvisie. 
We hebben de visie met veel plezier doorgenomen en zijn erg positief over de onderwerpen die hierin 
een plek hebben. Uiteraard voornamelijk voor wat betreft de belangen die het hoogheemraadschap 
ook behartigd. 
Onderstaande punten hebben mijn collega Peter van Langen en ikzelf ook al zo goed mogelijk 
proberen mee te geven en toe te lichten in de sessie van 2 maart, maar hierbij alsnog op papier. 
 
Het is goed om te lezen dat het onderwerp 'voorbereiden op klimaatverandering' een eigen punt is in 
de Omgevingsvisie omdat dit vergaande betekenis heeft voor onze woonomgeving en ons welzijn in de 
toekomst. Het lijkt soms ver weg maar de veranderingen als gevolg van opwarming volgen elkaar snel 
op.  
Naast genoemd punten van wateroverlast, hittestress en droogte willen we aandacht vragen voor een 
ander vraagstuk: de toekomstige sterkte van de primaire waterkering die zich in de duinzone bevindt. 
 
Bij het onderdeel 'waarden per deelgebied' wordt de kust en achterland als waardevol aangemerkt 
vanwege rust en natuur, maar de duinen beschermen -men is zich dit niet altijd bewust- het 
achterland tegen overstroming door de zee. In de Noordkop is op dit moment een relatief smalle 
duinzone die voldoende bescherming biedt.  
De te verwachten stijging van de zeespiegel van twee meter aan het einde van deze eeuw vraagt om 
hogere en bredere duinen. Dat is ook een onderdeel van de voorbereiding op de klimaatverandering. 
Misschien minder merkbaar als warmte en wateroverlast, maar met grote impact als het aan de orde 
is. 
Een sterke waterkering vraagt een brede duinzone alsmede het toevoegen van zand op natuurlijke of 
kunstmatige wijze. Voor de brede duinzone is ruimte nodig. Die kan mogelijk deels aan de zeezijde 
worden gevonden maar wij verwachten dat ook aan de landzijde ruimte nodig is. Dat zal ten koste 
gaan van het huidige landgebruik. Door dit goed te faseren en kansen die zich aandienen te benutten, 
komen we stap voor stap verder. In de hogere en bredere duinen kan meer zoet water worden 
opgeslagen. Deze vergrootte zoet water lens helpt in het terugdringen op beperken van de verzilting in 
dit deel van Noord-Holland. Tegelijk geeft het uittredende water in de duinzoom de mogelijkheid om 
het water te benutten voor de bereiding van drinkwater of voor toepassing in de landbouw. 
Voorwaar geen eenvoudige opgave, maar willen we de waterveiligheid op de lange termijn blijven 
behouden, dan kunnen we beter op tijd beginnen aan deze grote klus.  
 
We vragen u om aandacht te schenken aan de waterveiligheid omdat dit minder vanzelfsprekend is 
dan men vaak denkt.  
 
Tevens wordt bij een van de speerpunten genoemd dat gemeente boeren gaan helpen om minder gif 
te hoeven gebruiken. Dit is een verstandig streven. Temeer omdat op dit moment veel 
gewasbeschermingsmiddelen/bestrijdingsmiddelen hun weg naar het oppervlaktewater vinden door 
afspoeling vanaf het land.  
Een ander punt van aandacht is de waterbergende capaciteit gekoppeld aan de peilbeheersing in het 
boezemgebied van De Zijpe. Door peilregulatie kan de versterking van regionale keringen (met enkele 
decimeters) in dit boezemgebied anders worden ingevuld. In dit geval kan een waterberging en/of 
verbrede sloten een piekopvang zijn om peilstijgingen in het boezemwater te beperken. Het zoete 
water wordt vastgehouden en is later beschikbaar tijdens droge periodes. 
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Afgezien van voldoende zoet oppervlaktewater, wat noodzakelijk is voor onder meer de agrarische 
sector, geldt datzelfde voor gezond en schoon oppervlaktewater.  
Graag gaan we met u in gesprek hoe gemeente haar rol hierin ziet. 
 
In navolging op het punt voor gezond en schoon oppervlaktewater, vragen wij ook aandacht voor het 
beeld wat gemeente wil uitstralen, 'goede woningen voor arbeidsmigranten'. 
Gezien de schaalvergroting in de agrarische sector, heeft men vaak de wens om de ingehuurde 
arbeidsmigranten op locatie te huisvesten. Dat ligt voor de hand maar is vaak ongewenst. Het 
probleem is de afvalwaterproblematiek die hierbij komt kijken. Meerdere locaties met deze 
grootschalige huisvesting zijn gelegen in het buitengebied. Gemeentelijke riolering is afwezig en zal 
waarschijnlijk in de komende tijd ook niet worden aangelegd. Men wil dus grote hoeveelheden 
afvalwater lozen op het oppervlaktewater. Dit leidt geregeld tot problemen in de kwaliteit van het 
oppervlaktewater en het levert een risico op voor de volksgezondheid. 
Voor dit onderwerp zou het goed zijn om te kijken op welke wijze de gemeente wil sturen in het vooraf 
bepalen van de locaties van deze huisvesting, zodanig dat een gemeentelijke rioolaansluiting mogelijk 
is. Moet alle huisvesting maar overal kunnen? Vanuit het onderwerp afvalwater niet per definitie. Om 
dit soort onderwerpen goed te kunnen borgen kan het verstandig zijn om vooraf te bedenken waar je 
je huisvesting wilt toestaan/realiseren. Uiteraard kan ook een ambitie zijn om het gehele buitengebied 
van riolering te voorzien. Hierdoor wordt een enorme kwaliteitsslag gemaakt voor het 
oppervlaktewater. 
 
Wij kunnen ons voorstellen dat jullie voor de verdere uitwerking van de Omgevingsvisie in relatie tot 
bovengenoemde onderwerpen misschien nog eens verder van gedachte wilt wisselen. 
Dit is uiteraard altijd mogelijk en horen we dan ook graag. 
 
Voor het verdere traject wensen wij jullie veel succes en we kijken uit naar de volgende versie. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mara Dubbeld 
regioadviseur Noordkop 
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