Opmerkingen HZL op omgevingsvisie Gemeente Schagen (1 maart 2021)
De gemeente Schagen concretiseert momenteel de omgevingsvisie op basis van de
richtlijnen van de overheid in interactie met de bewoners. Als vereniging “Het Zijper
Landschap” willen wij volgende punten onder uw aandacht brengen:
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Het Zijper Landschap onderschrijft de ”leidraad landschap en cultuurhistorie 2018”
van de provincie. De provincie benoemt daarin kernwaarden en ontwikkelprincipes.
Een sterk dorp behoeft een gevarieerde levensopbouw van bewoners, die zich bij het
dorp betrokken voelen. Huizen mogen niet onttrokken worden voor de recreatieve
sector, waardoor dode plekken ontstaan.
We moeten de ruimte (kernwaarde) beschermen tegen de bouw van
recreatiewoningen in b.v. Boskerpolder, camping Corfwater te Petten, de Werf te
Petten, etc
In Natura2000 gebied past geen kernreactor.
Het Zijper Landschap ziet idealiter de kringloopsamenleving graag terug in de
landbouw: geleidelijke terugkeer naar weiden met een diversiteit aan planten en
kruiden en vermindering van de veestapel.|
Aanzienlijke terugdringing van het gebruik van pesticiden in de bollenteelt, waarvan
het RIVM heeft vastgesteld dat de sporen daarvan ook in het bloed van agrariërs en
omwonenden zijn terug te vinden
Behoud van weidevogelgebied als Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL)
Woningbouw inpassend in of in aansluiting op het bebouwd gebied
Besparing en duurzaam opwekken van energie is noodzakelijk. Dit kan o.a. door
isolatie van gebouwen, plaatsing van zonnepanelen op daken van huizen, van
bedrijfsgebouwen, van stallen etc.
Her en der plaatsen van zonneparken en windmolens op akkers is strijdig met de
kernwaarden zoals gedefinieerd door de provincie. Het Zijper Landschap wenst geen
‘hagelslagland’. Ook het Rijk is kritisch op zonnepanelen op landbouw/weidegrond.
Wij zien het Zijper (Schager) landschap als belangrijk cultureel erfgoed, waar nog
veel authentiek materiaal aanwezig is. Met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed zijn
wij van mening dat in dit landschap geleefd, gewerkt en gerecreëerd moet kunnen
worden en dat elke ingreep in overeenstemming met de aard en inrichting van dit
landschap dient plaats te vinden.

