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Onderwerp : Omgevingsvisie Schagen 

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen op 14 december 2021 
 
Overwegende/constaterende dat: 

1. meerdere partijen amendementen hebben ingediend; 
2. uit de “expertadviezen” uit de Mer de conclusie kan worden getrokken dat de 

Omgevingsvisie Schagen in zijn huidige vorm nog niet “rijp” is voor 
besluitvorming; 

3. de zogenaamde “concrete maatwerkvoorschriften” bij latere voorgelegde 
ontwikkelingen gebaseerd moeten zijn op de waarden en kernpunten van de 
omgevingsvisie en dat die in deze visie:  

a. feitelijk ontbreken; 
b. voor zover ze er zijn te abstract zijn en multi-interpretabel1; 

4. een speerpunt “buitengebied” ontbreekt, een aspect waar in de in het 
participatieproces opgehaalde informatie duidelijk aandacht voor is gevraagd; 

5. de doelen en kaders2 zoals nu geformuleerd niet leiden tot de oplossing van het 
voornaamste probleem op de woningmarkt: een langdurig betaalbare toevoeging 
aan de woningvoorraad voor starters 
 

In aanmerking nemende dat: 
- het college weliswaar aangeeft dat bij latere voorgelegde ontwikkelingen die afwijken 

van een bestemmingsplan of omgevingsplan “concrete maatwerkvoorschriften” 
mogelijk zijn; 

- de commissie Mer terecht aangeeft dat die gebaseerd moeten zijn op “waarden en 
kernpunten” die nu ontbreken en dat daarmee het risico bestaat dat er van een niet 
consistent beleid met te geringe invloed van de raad aan het begin van het proces 
tot afwijking of wijziging van een bestemmingsplan of omgevingsplan; 

- zorgvuldigheid gaat boven snelheid; 
-  dat er voldoende tijd is voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet nu deze 

wederom is uitgesteld. 
 
 
Roept de raad op om 

a. de Omgevingsvisie (nog) niet vast te stellen;  
b. een debat te voeren over de amendementen in de raad of in een 

Oordeelsvormende vergadering; 
c. het college vervolgens opdracht te geven de Omgevingsvisie Schagen op de 

uitkomsten daarvan aan te passen 
 

 
1 Op een vraag van de PvdA was bijna een A4-tje nodig om duidelijk te maken dat waar de PvdA aandacht voor 
vroeg wel uit de Omgevingsvisie valt af te leiden. 
2 De doelen en kaders van met name 4 en 5 staan op zeer gespannen voet met de presentaties en antwoorden 
op gestelde vragen in de Beeldvormende vergadering van 6 december 2021 met ter zake deskundigen over het 
volkshuisvesting en waar vanuit demografische ontwikkelingen behoefte aan is. 
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Financiële gevolgen 
- 
 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
Toelichting 
- 
 
Fractie D66 Schagen 
 
F.N.J. Jansen, fractievoorzitter 
 


