Marjolijn van Erkelens
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Dubbeld, Mara <M.Dubbeld@hhnk.nl>
maandag 16 augustus 2021 22:24
Omgevingsvisie
Langen, Peter van
3683 - RE: Ontwerp Omgevingsvisie

Geacht college,
Naar aanleiding van uw email van 5 juli 2021 (bij ons geregistreerd onder kenmerk 21.0913729) heeft
u ons op de hoogte gesteld van het ter visie gaan van de gemeentelijke Omgevingsvisie.
In het voortraject hebben wij hier per mail van 11 maart 2021 op gereageerd met een aantal
onderwerpen waarvoor wij kansen zagen om nog meer een plek te geven in de Omgevingsvisie.
Met plezier hebben wij de Omgevingsvisie doorgenomen en zijn erg positief over de onderwerpen die
hierin een plek hebben gekregen. Uiteraard met de bril op van de belangen die ook het
hoogheemraadschap raken.
Onderstaande punten hebben wij ook in het voortraject meegegeven en hier aandacht voor gevraagd.
Hierbij het verzoek om hier nogmaals aandacht voor te hebben en waar mogelijk te verwerken op het
niveau van de Omgevingsvisie.
Waterveiligheid
In een eerdere versie van de visie was er een onderwerp 'voorbereiden op klimaatverandering' te
vinden. Deze was in de huidige ontwerp versie zo niet terug te vinden. Wij gaan er vanuit dat deze
inhoud gedekt wordt door de aandacht die 'klimaatadaptatie' in de visie krijgt.
Ten eerste willen we u complimenteren voor de hoeveelheid ruimte wat het onderwerp
'klimaatadaptatie' in de visie krijgt. Dit zowel op gemeenteschaal als op kavelniveau.
Aanvullend hierop vragen we ook nog aandacht voor onderstaande zoals eerder aangegeven.
De klimaatverandering en alles wat hiermee samenhangt heeft vergaande betekenis voor onze
woonomgeving en welzijn voor de toekomst. In de visie is ruim aandacht voor wateroverlast,
hittestress en droogte. Hiernaast vragen wij ook aandacht voor een ander vraagstuk: de toekomstige
sterkte van de primaire waterkering die zich in de duinzone bevindt. Een onderwerp wat geschaard zou
kunnen worden onder het onderwerp 'veilig'.
Dit raakt rechtstreeks de ambitie vanuit de visie om gebruik te maken van deze zone en het
achterland door voornamelijk recreatie en woningbouw. Gesteld wordt dat gemeente de mogelijkheden
onderzoekt om het gebied direct achter de duinen aantrekkelijker te maken.
Tevens wordt uitbreiding van woningbouw aan de randen van de dorpen Petten en Callantsoog positief
benadert. Ook geldt er een positieve houding voor het veranderen van bedrijfsterrein naar wonen of
recreatie. Dit ook bij deze twee kernen. Gezien de ligging van deze dorpen direct achter het duin komt
de kwetsbaarheid en ook veiligheid van het gebied aan de orde.
Bij het onderdeel 'waarden per deelgebied' wordt de kust en achterland als waardevol aangemerkt
vanwege rust en natuur, maar bovenal beschermen de duinen -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, voor nu.
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 zeer 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. Bijkomend voordeel is dat in de hogere en bredere duinen meer zoet
water kan worden opgeslagen. Deze vergrote zoet water lens helpt in het terugdringen en beperken
van de verzilting in dit deel van Noord-Holland. Tegelijk geeft het uittredende water in de duinzoom de
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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 daarom dan ook om aandacht te schenken aan de waterveiligheid omdat dit minder
vanzelfsprekend is dan men vaak denkt.
Huisvesting arbeidsmigranten
Onder de noemer 'Landbouw' wordt een gastvrije houding aangenomen voor arbeidsmigranten door te
zorgen voor goede mogelijkheden om te wonen. Hierin ondersteunt gemeente plannen voor het wonen
van arbeidsmigranten op de agrarische erven.
De arbeidsmigranten maken inmiddels een volwaardig onderdeel uit van de agrarische sector en zijn
hierin onmisbaar geworden. Binnen dit onderwerp zouden we toch graag een oproep willen doen om
voldoende aandacht te hebben voor de waterkwaliteit. Het probleem voor huisvesting van werknemers
op de agrarische locatie is dat deze locaties zich voornamelijk in het buitengebied bevinden. Hierbij is
in dit gebied veelal niet voorzien in een gemeentelijke vuilwaterriool waardoor op locatieniveau
gezorgd moet worden voor een goede afvalwatervoorziening.
Men wil dus grote hoeveelheden afvalwater via een individuele voorziening, 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.
Effectbeoordelingen PlanMER
Zoals waarschijnlijk wel bekend heeft het hoogheemraadschap voor veel onderwerpen de klimaatatlas
laten opstellen. Hierin zijn kaarten opgenomen van het hele beheergebied van het
hoogheemraadschap, waaronder gemeente Schagen, van verschillende onderwerpen zoals
watertekort, hittestress, wateroverlast etc.. Deze informatie kan aanvullend zijn op de onderwerpen
zoals nu beschreven in de visie en het PlanMER. Zie voor de klimaatatlas: Klimaatatlas | Hhnk.
Tevens heeft het hoogheemraadschap recentelijk een watersysteemanalyse op het onderwerp
wateroverlast uit te laten voeren. Hierin is het hele watersysteem in het beheergebied doorgerekend
en geanalyseerd op mogelijke knelpunten. Deze knelpunten kunnen bijvoorbeeld zorgen voor
wateroverlast in stedelijk gebied. Door met kennis van deze knelpunten ruimtelijke ontwikkelingen te
beoordelen, kunnen we als gebiedspartners voorkomen dat er nieuwe knelpunten ontstaan en mogelijk
bestaande knelpunten verminderen of oplossen. Deze informatie is bekend bij het hoogheemraadschap
en delen wij uiteraard graag bij de verschillende ruimtelijke ontwikkelingen.
Bovenstaande onderwerpen kunnen mogelijk nog als input dienen voor een mogelijke aanscherping
van de verschillende effectbeoordelingen van het PlanMER.
Wij hopen dat bovenstaande informatie nog kan dienen tot een verdere aanscherping of verdieping
van de Omgevingsvisie.
Mocht u nog nadere toelichting wensen over bovenstaande of nog verder van gedachte willen wisselen
dan is dit uiteraard mogelijk en horen wij dan ook graag van u.
Voor het verdere traject wensen wij u veel succes en kijken uit naar de volgende versie.

Met vriendelijke groet,
Mara Dubbeld
regioadviseur Noordkop
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Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Bezoekadres: Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard
Postadres: Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard
t 072 - 582 8417 | m 06 – 10 62 37 38
w hhnk.nl
Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Deze e-mail geldt alleen als formeel besluit als dat specifiek benoemd is in de mail of in de bijlage daarbij.
Heeft u een formeel besluit nodig of twijfelt u over de rechtsgeldigheid van deze mail, neem dan telefonisch contact met ons op of kijk op
onze website.

Van: Omgevingsvisie <Omgevingsvisie@schagen.nl>
Verzonden: maandag 5 juli 2021 12:14
Aan: Omgevingsvisie <Omgevingsvisie@schagen.nl>
Onderwerp: Ontwerp Omgevingsvisie
Geachte lezer,
Vorig jaar of dit jaar was u bij een van de bijeenkomsten over onze Omgevingsvisie. Uw ideeën en meningen hielpen ons bij het
schrijven van de Omgevingsvisie. En bij het verbeteren van de eerste versie. In deze e-mail vertel ik graag hoe ver we nu zijn.
Ontwerp Omgevingsvisie ter inzage
Op 9 juni sprak de gemeenteraad over de tweede versie van de Omgevingsvisie. In deze vergadering is besloten dat de
Omgevingsvisie met nog een paar kleine aanpassingen ter inzage kan. Met andere woorden de ontwerp-Omgevingsvisie mag nu
met iedereen gedeeld worden. En nu kan iedereen die dat wil een reactie geven. Ik hoop natuurlijk dat u al veel van uw inbreng
in de Omgevingsvisie herkent.
Milieu Effect Rapportage
Naast deze ontwerp Omgevingsvisie maakten we ook een Milieu Effect Rapportage (MER). Dit is een onderzoek naar de invloed
van de Omgevingsvisie op het milieu. De MER gaat in op veel onderwerpen. Voorbeelden hiervan zijn water, bodem en
landschap. De MER gaat samen met de ontwerp Omgevingsvisie ter inzage. Ook op de MER kunt u een reactie geven.
Ter inzage en dan
De ontwerp Omgevingsvisie en de MER liggen vanaf 5 juli ter inzage. U vindt deze rapporten op www.omgevingsvisieschagen.nl
en op de website van de gemeente. Tot en met 16 augustus kunt u een reactie sturen. Na 16 augustus verzamelen we alle
reacties. Dan kijken we of de Omgevingsvisie nog aangepast moet worden. Belangrijk is daarbij dat we heel goed kijken om
welke reden mensen de Omgevingsvisie willen veranderen. En of het veranderen van de Omgevingsvisie alleen maar voordelen
of ook nadelen heeft. Daarna schrijven we een reactie op de meningen die naar voren komen. En geven we aan waar de
Omgevingsvisie aangepast wordt en waar niet. Of deze reactie dan ook overgenomen wordt? Daar beslist de gemeenteraad
over.
Voor nu wil ik u hartelijk danken voor uw tijd en bijdrage die u heeft gedaan om mee te werken aan onze Omgevingsvisie.
Zonder u had er niet zo’n volledige visie gelegen! Ik hecht er veel waarde aan dat dit soort belangrijke documenten samen met
u tot stand komen. Nogmaals mijn dank daarvoor en hopelijk tot ziens bij een volgend participatiemoment!
Met vriendelijke groet,
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burgemeester van de gemeente Schagen

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen

4

