
Marjo lijn  van Erkelens

Van: Marcel Haas <M.Haas@Natuurmonumenten.nl>
Verzonden: dinsdag 9 maart 2021 08:02
Aan: Omgevingsvisie
CC: Martijn de Jong; Aan Pander; Willem Hellevoort; Do van Dijck, LNH; Ilse Miedema;

Ernest Briët
Onderwerp : Aandachtspunten voor de Omgevingsvisie Schagen vanuit Natuurmonumenten en

Landschap Noord-Holland
Bijlagen: 20210308 Zienswijze op eerste versie Omgevingsvisie Schagen MH.docx

Bes te  lezer

Namens  de  natuurorganisa ties  (Natuurmonumenten e n La ndschap Noord-Holland) willen we graa g bijgevoe gde  brief 
aan de  a andacht brengen die  we na ar onze  achterban s tuurden na ar aanle iding van de  inspraakavonden voor de 
Omgevingsvis ie  Scha gen.

Tijdens  de  expertmee ting a fgelope n dinsdag 2 maart gaf ik aan nog met wat punten te  kome n vanuit de 
na tuurorganisa ties  die  jullie  wellicht a l in de  vis ie  zouden kunnen verwerken tijdens  he t schrijfwerk. Bijgevoegde  brief 
verwoordt deze  punten.

Hoofdlijnen:
- Maak van natuur e n landschap een speerpunt!
- Concentreer woningbouw
- Veranker een goede vis ie  op recreatie  e n recreatieparken in de  Omgevingsvis ie
- Meer a andacht voor na tuur in de  binnenduinrand

Deze  en aa nvullende  punte n s taan per dee lge bied beschreven in bijgevoegde  brie f.

Wij maken graag ook gebruik van de  moge lijkhe id e en zienswijze  in te  dienen a ls  de  Omgevingsvis ie  Scha ge n s traks 
daadwerkelijk ter inzage  ligt. Alvas t da nk voor deze  ge bode n moge lijkhe id, ook namens  mijn collega ’s  van Landschap
Noord-Holland.

Ik ontvang gra ag e en beve s tiging dat deze  mail goed is  aangekomen.

Met vriende lijke  groet,

Marce l Haas
Coördina tor Natuurbe he er
Zwanenwater / Uitlandse  Polder

Waarnemend Coördinator Natuurbeheer
Beeckes tijn en Nationa al Park Zuid-Kennemerla nd

Zuidschinkeldijk 3A  1759 JH Ca llantsoog
0224-583450 06-15014103
www.na tuurmonumenten.nl

Doe  mee met Natuurmonumenten e n bescherm na tuur in Ne derland.
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