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UITNODIGING
voor de oordeelsvormende vergadering over de concept Omgevingsvisie
gemeente Schagen
Geachte raadsleden en steunfractieleden,
Ik wil u uitnodigen voor een oordeelsvormende vergadering op 10 juni, onder voorbehoud van de
vaststelling van de definitieve agenda door de agendacommissie, om te praten over de concept
Omgevingsvisie voor onze gemeente.
Zoals u weet, zijn we samen volop aan de slag om de Omgevingsvisie gemeente Schagen op te stellen.
We zijn al een heel eind gevorderd in het proces, waarbij we veel inwoners, belangenverenigingen,
experts en ondernemers hebben gehoord en gesproken. Al deze input heeft ons nu op het punt
gebracht om de concept 80% versie van de Omgevingsvisie met elkaar te bespreken. We zullen deze
avond geen besluit nemen over de concept Omgevingsvisie, maar wel met elkaar in discussie gaan via
een 4-tal dilemma’s om te kijken of er een gemene deler is te vinden. U krijgt per woordvoerder en
fractie de tijd om te reageren op de 4 dilemma’s en de concept Omgevingsvisie in het algemeen.

Programma:
1.

Opening door de burgemeester

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ruimte bieden voor insprekers
1e termijn – per fractie: reactie op dilemma’s en algemene reactie (maximaal 10 minuten)
Reactie college
Tussenstand opbrengst door burgemeester
2e termijn – per fractie reactie en reactie college
Eindconclusie en sluiting

Ter voorbereiding op de oordeelsvormende vergadering stuur ik u een aantal stukken, zodat u zich met
uw fractie goed kunt voorbereiden. U krijgt per fractie maximaal 10 minuten de tijd om in de eerste
termijn te reageren, waarbij wij u vragen een reactie per dilemma te geven. Voor zover u dat wenst
geeft u daarnaast een reactie in het algemeen. We hebben deze opzet in nauw overleg met de
klankbordgroep van de gemeenteraad voorbereid om u zo goed mogelijk te bedienen.

Bijgaand treft u aan:
1.
Document: Omgevingsvisie in debat.
In dit document vindt u een 4-tal dilemma’s, die de discussiepunten bevatten waarover u met elkaar
het gesprek zal voeren. Deze dilemma’s zullen u bekend voorkomen omdat we deze onderwerpen ook
besproken hebben tijdens de 2e week van de Omgevingsvisie. Per dilemma wordt een aantal
suggesties/ voorbeelden meegegeven, puur als hulpmiddel, mocht u daar behoefte aan hebben.
2.
Document: concept 80% versie van de Omgevingsvisie met bijlagen
Dit word-document omvat de teksten van de 50% versie, zoals op de website
www.omgevingsvisieschagen.nl staan, met aanvullingen en verdiepingen in de rode teksten.
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Leeswijzer concept 80% versie van de Omgevingsvisie:
De 80% versie is opgebouwd vanuit de eerste versie van de Omgevingsvisie (= 50% versie) met
aanvullingen en verdiepingen die in lijn liggen met deze 50% versie. De aanpassingen en verdiepingen
sluiten aan bij inbreng van de raad, inbreng van interne en externe experts, bewoners en ondernemers.
De tekst van de eerste versie van de Omgevingsvisie is zwart, toevoegingen en verdiepingen zijn rood.
Redactionele uitleg is cursief.
Omdat deze versie een bespreekdocument is, is deze versie nog niet verwerkt op de website
www.omgevingsvisieschagen.nl. In deze Word-versie kunt u beter zien of u alles gelezen heeft. In de
Word-versie hebben wij voor de herkenbaarheid op verschillende plekken een afbeelding vanuit de
webversie geplakt.

3.
Document: concept planMER (Milieu Effect Rapportage)
Gelijktijdig met het proces van de Omgevingsvisie loopt er ook een verplichte planm.e.r. Er is een
concept effectbeoordeling gemaakt met als doel om de invloed van de Omgevingsvisie op de
milieuaspecten in beeld te brengen. Naast alle belangen die de Omgevingsvisie dient, zijn ook de
milieuaspecten belangrijk.
Uit de effectbeoordeling blijkt dat Natura 2000-gebieden, Natuurnetwerk Nederland, overstroming, stilte
en landschappelijke waarden negatief beïnvloed kunnen worden door de concept Omgevingsvisie. Er
zijn ook positieve effecten vanuit de Omgevingsvisie op het milieu. Kortheidshalve verwijs ik u naar de
concept planMER.
4.
Documenten: Verslagen van de participatiebijeenkomsten van de tweede week van de
Omgevingsvisie en de afzonderlijk ontvangen reacties.

Relatie RES en Omgevingsvisie
Er is een inhoudelijke en procesmatige samenhang tussen de Omgevingsvisie en de RES, omdat de
processen van de Omgevingsvisie en de RES gelijktijdig lopen. De inbreng die is opgehaald bij de
Omgevingsvisie is meegegeven in het RES- traject. De insteek die nu voor de Omgevingsvisie is
aangehouden, is dat de keuzes over opwekking van duurzame energie plaatsvinden binnen het proces
van de RES. Dit heeft gevolgen voor de 80% versie, nl. de tekst over windturbines/zoekgebieden is
geschrapt. De Omgevingsvisie zal de inhoud van de RES overnemen nadat u hier in het kader van de
RES over gesproken heeft.

Omgevingsvisie en woonvisie
In 2020 heeft het college besloten om geen afzonderlijke woonvisie op te stellen maar het woonbeleid
op te nemen in de Omgevingsvisie. Tijdens de participatiebijeenkomsten hebben we dit thema
veelvuldig besproken. In de tussentijd is ook het Rekenkameronderzoek uitgevoerd en heeft de raad
het college de opdracht gegeven aan te geven hoe om te gaan met de adviezen, waaronder het
meetbaar maken van de kwalitatieve (woon-)doelstellingen. Dit heeft geleid tot een verdieping op het
speerpunt wonen, welke onderdeel is van de 80% versie en de dilemma’s.
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Vervolg
De gemene deler en de conclusies van het debat zullen leiden tot een 80% versie van de
Omgevingsvisie die openbaar zal worden gemaakt via de website www.omgevingsvisieschagen.nl en
ter inzage zal worden gelegd voor inspraak. Daarna zal toegewerkt worden naar de 100% versie van de
Omgevingsvisie, welke in het najaar ter besluitvorming aan uw raad zal worden voorgelegd.
Namens het college van burgemeester en wethouders,
De portefeuillehouder,
Marjan van Kampen - Nouwen

