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Motie voor de raadsvergadering van 7 februari 2017 

Agendapunt 6

Onderwerp; Adviescommissie Natuur.

De raad van de gemeente Schagen in vergadering 

constaterende dat:

« Schagen diverse natuurgebieden heeft binnen de gemeente- grenzen;
* deze natuurgebieden deel uitmaken van de ecologische hoofdstructuur 

Nederland (EHS) en het Natura 2000 gebied;
* eigendom kunnen zijn van de gemeente Schagen, Staatsbosbeheer, 

Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland enz.;
* ook de 15 km kustzone (strand en zee) voor een groot deel tot de 

natuurgebieden behoren;
« wetgeving met betrekking tot natuurgebieden steeds complexer is 

geworden;
« daarbij wordt gedacht aan de Europese, nationale en PAS-wetgeving en 

de nieuwe wetgeving, die wordt voorbereid voor de agrarische sector;

overwegende dat:

* Schagen trots is op deze natuurgebieden en zij bescherming verdienen;

* van belang is dat bij het beschermen van deze natuurgebieden de 
verschillende vaak tegenstrijdige belangen zorgvuldig tegen elkaar 
afgewogen worden;

» dat om dit te bereiken het aanstellen van een adviescommissie voor het 
college van burgemeester en wethouders waarin de verschillende 
belangengroeperingen vertegenwoordigd zijn efficiënt en effectief kan 
zijn;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders van Schagen 
een Natuur Advies Commissie in te stellen die gevraagd en ongevraagd 
burgemeester en wethouders adviseren over het in stand te houden landschap, 
flora en fauna binnen onze gemeente Schagen.
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En gaat over tot de orde van de dag.

Nannerjis de fractie van de PvdA, Namens de fractie van DNA,

F. Teerink

Namens de fractie van Wens4U,

M. Bredewold

Toelichting:

De commissie adviseert het college over:

S een duurzaam behoud van natuurgebieden;
v' recreatie, educatie en instandhouding vaak samen opgaan;
S de recreatie voorzieningen en de leefbaarheid van de dorpen langs de 

kust van groot belang zijn voor de omgeving;
S dat kust en duingebied een grote rol speelt voor het welzijn van 

inwoners van onze gemeente en de toeristen van elders;
S renovatie van parken en plantsoenen en kappen historische bomen;
S nieuwe ontwikkelingen die in Schagen plaats gaan vinden;
S de afweging van de verschillende belangen ook die van de recreatie- en 

agrarische sector;
S natuur inclusieve landbouw als middel om de natuurgebieden beter te 

beschermen;
S het Groene kapitaal in onze gemeente.


