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Proces 
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Wat hebben we gedaan?  

➢ Jan 2020: 1e week van de Omgevingsvisie 

➢ Maart/mei 2020: Verdiepende werksessies waardenkaart

➢ 2e helft 2020: eerste versie van de Omgevingsvisie 

➢ Maart 2021: 2e week van de Omgevingsvisie 

➢ 9 juni 2021: raadsdebat over 4 dilemma’s 



Laatste ontwikkelingen 
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Na raadsdebat van 9 juni 2021: 

• Ter inzagelegging 6 weken

• Advies Commissie m.e.r ontvangen 

• College behandeling in oktober 

• Behandeling OVV op 24 november 

• Ter vaststelling in de gemeenteraad van 14 december a.s. 



Ter inzage legging  
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14 reacties ontvangen

- Van inwoners, belangenverenigingen, overheden en 

bedrijven

- Inhoud varieert, deels positief, deels kritisch 

- College adviseert om op 1 punt de waardenkaart aan 

te passen, voor het overige de reacties te 

beantwoorden conform de “Nota zienswijzen en 

wijzigingen Omgevingsvisie Schagen” 



Advies commissie m.e.r. 
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Commissie m.e.r.: 

➢ “laat goed zien wat de gevolgen voor de leefomgeving zijn” 

➢ “duidelijk weergegeven of doelen worden gehaald”

➢ adviseert om “aan te vullen” 

Advies college 

➢ aanvulling van planMER is niet nodig, Omgevingsvisie is op hoofdlijnen. Bij 

concrete ontwikkelingen wel concreet maatwerk om negatieve 

gevolgen voor landschap en biodiversiteit te beperken.

➢ 1 punt wel wijzigen: tekst over samenhang RES en Omgevingsvisie 
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Advies college aan de raad

Daarnaast stelt het college voor om op een klein aantal punten de 

Ontwerp Omgevingsvisie aan te passen

Zie “Nota zienswijzen en wijzigingen Omgevingsvisie Schagen”

Nota zienswijzen en 

wijzigingen Omgevingsvisie 

Schagen



Raadsbehandeling op 14 december 

24/11/21
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Voorgesteld besluit:

1. Kennis nemen van doorlopen participatie, zienswijzen, advies cie

m.e.r.

2. Instemmen met beantwoording zienswijzen en reactie op advies cie

m.e.r.

3. Vaststellen van de Omgevingsvisie en planMER incl. voorgestelde 

wijzigingen door college

4. Borgen van wettelijke overgang naar Omgevingswet

5. Intrekken van oude structuurvisies en beleid

6. Mandateren van college voor beperkte wijzigingen


