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Aan de raad
De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen op 14 december 2021.
Overwegende dat:
het aanbod “toerisme en recreatie" in de huidige situatie samen met de nog niet
gerealiseerde planologische mogelijkheden een omvang heeft die op gespannen voet staat
tot de balans tussen rust en reuring;
de kwaliteit van de recreatiebedrijven deels onder druk staat;
dat uitbreiding van het aantal recreatiebedrijven het verdienvermogen van sommige
bedrijven verminderd en daarmee de ruimte voor investeringen voor verbetering;
er nog een wereld valt te winnen in de jaarrond verhuurcapaciteit van de recreatiebedrijven.
In aanmerking nemende dat:
de vierde bullit bij het speerpunt lll.2.b Toerisme en recreatie op pag 14 (citaat:
“uitbreidingen en nieuwe bedrijven voor toerisme en recreatie zijn welkom.) een verkeerde
indruk wekt om wordt begonnen met “uitbreiding” en hierdoor te ruim is gesteld;
de nadruk moet worden gelegd op verbetering en aanpassing aan de marktvraag.
Stelt ondergetekende voor:
a. het speerpunt lll.2.b. toerisme en recreatie, vierde bullit te wijzigen in:
“Welkom zijn bedrijfsvormen voor toerisme en recreatie die een verbetering of aanvulling
zijn op wat er al is.”
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.omqevinqsvisieschaqen.nl en zoals vervat in het
GML-bestand NL.IMR0.0441.0mgevingsvisie-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
De problematiek van permanent wonen en verhuur aan arbeidsmigranten speelt hierbij een rol. Het
verlies aan toeristische verhuurcapaciteit moet dan vervolgens niet worden gecompenseerd door
nieuwe terreinen en/of uitbreidingen van bestaande. Als het dan ook nog gaat om
recreatiewoningen op uitgeponde terreinen dan is dat een voortzetting van de huidige problematiek.
De voorgestelde wijziging legt niet de nadruk op uitbreiding maar sluit die ook niet helemaal uit.

