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Onderwerp     Omgevingsvisie gemeente Schagen 
“speerpunt III.2.b. Landbouw” 

Aan de raad  

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen op 14 december 2021. 
 
Overwegende dat in het speerpunt III.2.b. Landbouw op pag 14 wordt gesteld dat: 

- de “landbouw” een belangrijke economische factor is in deze gemeente maar er zich op het 
gebied van de inrichting van het buitengebied als ook op de met de landbouw 
samenhangende mineralen en stikstofproblematiek het nodige aan de hand is; 

- daar niet aan voorbij gegaan kan worden en dat de speerpunten daar richting aan moeten 
geven; 

- de statements “het trots zijn op” het beeld ontstaat dat de raad niet trots is of geen respect 
heeft voor andere groepen van welke culturele achtergrond dan ook, organisaties, 
ondernemers en anderen die bijdragen aan een gezonde en leefbare samenleving; 

- daarmee voorbijgegaan wordt aan andere ontwikkelingen in de landbouw; 
- de statements “het trots zijn op” en “respect hebben voor” geen enkele planologische 

betekenis hebben;  
 

In aanmerking nemende dat: 
- met het weglaten van de tekst 

o onder het eerste opsommingsteken luidend: “We zijn trots op onze ondernemers in 
de landbouw. We geven ruimte voor ontwikkeling van landbouwbedrijven in 
bollenteelt, veeteelt en akkerbouw”; 

o onder het tweede opsommingsteken, luidend: “We hebben respect voor onze 

landbouwbedrijven, hun land en hun dieren” We werken samen met 
landbouwbedrijven om goed voorbereid te zijn op de toekomst. We 

denken mee over deze toekomst. Onder meer bij bedrijven die vee 
houden.   

er niets wezenlijks veranderd aan het doel van deze opsomming;  
 
Stellen ondergetekenden voor  

a. het speerpunt III.2.b. landbouw te wijzigen 
I. door de tekst onder het eerste opsommingsteken te schrappen; 

II. de eerste zin onder het tweede opsommingsteken te schrappen. 
 

b. het raadsvoorstel en/of het bij het voorstel behorende ontwerpbesluit als onder punt 3 als 
volgt te wijzigen:  
3. De Omgevingsvisie gemeente Schagen, zoals vastgelegd op de website 
www.omgevingsvisieschagen.nl en zoals vervat in het  
GML-bestand NL.IMRO.0441.Omgevingsvisie-VA01, en het daarbij behorende planMER 
vast te stellen, inclusief  
- de voorgestelde wijzigingen in de “Nota zienswijzen en wijzigingen Omgevingsvisie 

Schagen” voor zover niet strijdig met de door de raad aangenomen amendementen; 
- de door de raad aangenomen amendementen met de nog op die punten in de geest 

van de amendementen aan te passen “Nota zienswijzen en wijzigingen Omgevingsvisie 
Schagen” 
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Toelichting 

Het zonder enig voorbehoud ruimte geven aan de ontwikkeling van landbouwbedrijven in  bollenteelt, 
veeteelt en akkerbouw gaat voorbij aan ontwikkelingen in die bedrijfssectoren en ook aan de 
mineralen, bodem, methaan- en stikstofproblematiek en in relatie daarmee tot de (woning-)bouw. Met 
de agrariërs en andere belangengroepen zouden we als gemeente tot een gezamenlijke visie voor de 
ontwikkeling van het landelijk gebied moeten komen, zoeken naar de balans tussen landbouw en 
natuur. 

Aan de provincie moet daarbij ook een belangrijke rol worden toebedeeld. Zeker als het gaat om de 
milieu-/stikstofproblematiek maar ook omdat aan het benoemen van “bijzonder provinciaal landschap” 
ook verder inhoud moet worden gegeven.  

 


