
Schriftelijke vragen

Onderwerp : RES 1.0 en participatie bewoners

Aan  : het college/ portefeuillehouder

Datum  : 19-11-2020

Geacht college,

Het projectbureau RES is op dit moment bezig om het proces om de behandeling voor de RES 1.0 in te 
richten. Een van de pijnpunten in het proces van de totstandkoming van de concept-RES, was het ervaren 
gevoel bij veel inwoners dat zij onvoldoende betrokken waren bij het participatieproces. Dit gevoel werd 
bij hen wellicht verstrekt doordat sinds medio maart alle bijeenkomsten digitaal hebben plaatsgevonden 
vanwege de Corona maatregelen. Deze opmerkingen zijn ook door diverse organisaties benoemd in de 
wensen en bedenkingen bij de concept-RES. We verwachten eventuele antwoorden hierop in de 
reactienota die ons conform planning in december moet bereiken.

Als fractie worden we ook nu nog met enige regelmaat benaderd door zowel vertegenwoordigers van 
maatschappelijke organisaties, zoals dorpsraden, als individuele inwoners wanneer het proces van de RES 
doorgaat en wanneer zij kunnen deelnemen. Daarnaast ervaren zij het niet aanpassen van de 
oorspronkelijke datum van het vaststellen van RES 1.0 (1 juli 2021) als een tijdsklem; immers vanwege de 
Corona maatregelen is het vaststellen van de concept RES met 3 maanden naar achteren opgeschoven, 
waarom blijft de oorspronkelijke datum van 1 jul 2021 staan? Het proces van participatie tijdens de 
totstandkoming van de concept RES is door de eerdergenoemde participanten als onvoldoende 
beschouwd. Nu wordt de (oorspronkelijke) beschikbare participatieperiode ook nog eens ingekort en 
worden er meer concretere keuzes voor wat betreft onder andere eventuele plaatsing in de nabije 
leefomgeving gemaakt. Daarbij moet worden opgemerkt dat de eerdergenoemde participanten hun 
bijdrage moeten leveren in hun eigen tijd.

Naar aanleiding van bovenstaande hebben wij de volgende vragen:

1. Is er nog een mogelijkheid om de totstandkoming van de RES 1.0 drie maanden naar achteren te
schuiven (aangezien de concept-RES ook drie maanden later is opgeleverd), zodat de
vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en inwoners daadwerkelijk de mogelijkheid
krijgen om deel te nemen aan het participatieproces?

Zoals de planning nu is zal de vaststelling van de RES 1.0 niet naar achter schuiven en dus voor 1 juli 
2021 plaatsvinden. Dit zal echter een tussenstand zijn: niet alle zoekgebieden kunnen met goede 
participatie geconcretiseerd kunnen worden voor die tijd. Zorgvuldige participatie is daarin 
belangrijker dan de deadline van 1 juli. De concretisering van zoekgebieden zal dus ook daarna nog 
doorgaan en de resultaten daarvan worden in de RES 2.0 verwerkt.

2. Er bestaat bij individuele inwoners, maar ook dorpsraden, onduidelijkheid over de rol van
koepelorganisaties zoals Dorpswerk in de huidige projectgroep. Het CDA wenst dat zij in het
komende participatieproces zelf (dorpsraden en individuele bewoners) rechtstreeks te worden
uitgenodigd. Kunt u hieraan gehoor geven?

a. Zo ja, op welke manier gaat u hen uitnodigen en kunnen zij, ook onder Corona maatregelen,
hieraan deelnemen?

b. Zo nee, waarom niet?

Voor het concretiseren van de zoekgebieden in Schagen zullen we dorpsraden en iedereen die 



geinteresseerd is zelf uitnodigen. Dit proces zal starten in januari en vooralsnog verlopen via ons 
nieuwe online platform https://samen.schagen.nl 
Voor de thematafels die op NHN schaal door de programmaorganisatie worden georganiseerd 
hebben we verzocht deze ook zoveel mogelijk voor alle belangstellenden open te stellen. Dit is 
echter niet altijd mogelijk.
Voor de zoekgebieden die net over onze grens in de gemeenten Langedijk en Bergen liggen zijn we 
in overleg met die gemeenten om te zorgen dat alle bewoners van Schagen die hier belang bij 
hebben bij die participatietrajecten kunnen aansluiten. Hier zijn nog geen details over bekend.

3. Kunt u ons informeren over het verdere inspraak- en participatieproces, zodat het aan iedereen,
inwoners, dorpsraden en gemeenteraad, duidelijk wanneer er op welke aspecten inbreng geleverd
kan worden?

Zie het antwoord op de vorige vraag en de nieuwsbrief over de Reactienota RES NHN. De 
concretisering van zoekgebieden in Schagen zal starten in januari, in overleg met de dorpsraden. 
Wij nemen hiervoor de tijd die nodig is om zorgvuldige participatie met inachtneming van de 
corona beperkingen mogelijk te maken. Als dit voor de besluitvorming over de RES 1.0 niet op die 
manier kan worden afgerond zullen de resultaten in de RES 2.0 worden meegenomen. 

In afwachting van uw reactie

Vriendelijke groeten

Sander Lensink

https://samen.schagen.nl

