
Beschouwingen over de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025

In 1976 waren de bestuurders van de toenmalige gemeente Schagen ervan 
stellig van overtuigd dat in het jaar 2000 de gemeente 50.000 inwoners zou 
tellen.  
Alkmaar, Hoorn en Purmerend werden indertijd aangewezen als primaire 
groeikernen om de overloop uit Amsterdam op te vangen. Die steden moesten 
groeien tot meer dan 100.000 inwoners. Schagen als secondaire groeikern zou 
zijn groei kunnen beperken tot 50.000 inwoners. Van deze laatste bestuurlijke 
ambitie is niets terecht gekomen! Integendeel, de hele Kop van Noord-Holland 
kreeg te maken met krimp, vooral door de leegloop in Den Helder. De huidige 
gemeente Schagen telt sinds de fusie met Zijpe en Harenkarspel ongeveer 
46.000 inwoners. 
Van al deze bestuurlijke groei-ambities is dus feitelijk iets terecht gekomen. Er is 
ook geen landelijk beleid of provinciaal beleid die deze groei onderbouwt of 
ondersteunt, het zijn de regionale bestuurders die deze ambities uit spreken. 
Groei als bron van welvaart en voorspoed. Het goede nieuws is dat we zonder 
deze bevolkingsgroei wel welvarender zijn geworden. 
De gemeente moet groeien met 300 woningen per jaar. Een aantal dat niet is 
gebaseerd op maatschappelijke behoefte maar een puur politiek doel dient. De 
omgevingsvisie ademt deze visie en nu moet Schagen-Oost op de schop en 
dreigt er weer cultuurhistorisch uniek landschap te verdwijnen. Maar ook deze 
begroting en meerjarenraming is gebaseerd op deze visie, dus meer ambtelijke 
organisatie, want we zijn kwalitatief en  kwantitatief onder de maat. Dus meer en 
duurdere ambtenaren, dan maar bezuinigen op het Sociaal Domein. De 
groeistrategie hebben we ons zelf opgelegd, kunnen we dus ook gewoon mee 
stoppen. Alleen daar gaat al een bezuinigende werking van uit. Want ook plannen 
maken die nooit worden gerealiseerd kosten geld.     

Het jaar 2022 wordt een bijzonder jaar. Op 16 maart 2022 zijn er verkiezingen. 
Hopelijk gaan de kiezers zorgen voor verandering.
Duurzaam Schagen is sinds 1994 onafgebroken actief als lokale politieke partij 
met als thema duurzaamheid. In dat kader is Duurzaam Schagen al sinds zijn 
oprichting voor een autovrije Markt, met hulp van de horeca lijkt het er op  dat 
deze autovrije Markt in 2022 wordt gerealiseerd. Dat is goed voor het milieu en 
goed voor de gezondheid van de inwoners.
Duurzaamheid is nog steeds een actueel thema. De grote maatschappelijke 
debatten in ons land zijn onlosmakelijk verbonden met de klimaatveranderingen. 
Die klimaatveranderingen vergroten wereldwijd de maatschappelijke 
tegenstellingen en de ongelijksverhoudingen.   



Ook in 1994 waren wij van mening dat de gemeente Schagen zijn aandeel moet 
leveren om de CO2 uitstoot te verminderen, het klimaat en de mensen te 
beschermen en het evenwicht in de natuur te herstellen.
Duurzaamheid is niet alleen zonnepanelen en windturbines  maar ook leefstijl. 
Duurzaamheid omvat alle levensgebieden en met daarom ook een tot andere 
manier van leven en werken leiden. Duurzaam Schagen zal ook bij de 
verkiezingen van maart 2022 weer van de partij zijn. Inwoners van Schagen 
kunnen dan kiezen voor echte verandering. 

Duurzaamheid en landbouw
Iedereen ziet nu welke schade de gangbare reguliere landbouw en veeteelt 
aanricht op natuur en milieu. De uitstoot van stikstof is maar een deel van het 
probleem. Het is de omgekeerde wereld. De overproductie in de melkveehouderij 
leidt tot verliesgevende ondernemingen ten koste van natuur en milieu. De 
provincie wil de natuur inclusieve landbouw en veeteelt stimuleren. Het rijk 
streeft naar circulaire landbouw en veeteelt. Beiden bedoelen dat we afscheid 
moeten nemen van de gangbare landbouw en veeteelt.
De gemeente Schagen moet in lijn met het rijk en de provincie stoppen met het 
faciliteren van gangbare landbouw en veeteelt, onder meer door geen 
medewerking meer te verlenen aan bestemmingsplanwijzigingen.
De gemeente moet boerenbedrijven die willen overschakelen naar biologische 
landbouw en veeteelt faciliteren. Bedrijven die zijn omgeschakeld moeten als 
voorbeeld worden gesteld. Het zittende College doet helemaal niets om 
boerenbedrijven te stimuleren over te schakelen op biologische landbouw en 
veeteelt.

Duurzaamheid en natuur.
Het nationale plan is om in de komende 30 jaar 100.000 ha. nieuw bos aan te 
planten. Al sinds 1994  stelt  Duurzaam Schagen voor om een bos  van 5 ha in 
onze gemeente aan te leggen. Er is vast wel een plek in onze gemeente te 
vinden waar we zo een bos kunnen aanplanten. Daar hoeven we ook geen dertig 
jaar mee te wachten. Bomen leveren een aantoonbare bijdrage aan de 
vermindering van de CO2 uitstoot. Een bos is goed voor de fauna, maar ook voor 
mensen die willen recreëren. Het college heeft dit voorstel omarmd. Maar het is 
tot nu toe bij woorden gebleven. Waar blijft dat Schager Bos toch? Als we nog 
langer wachten zijn er twee bossen nodig.

Duurzaamheid en Natura 2000.
De gemeente Schagen is in het gelukkige bezit van een bescheiden Natura 2000 
gebied dat smeekt om uitbreiding. Voor het zittende college is dit Natura 2000 
echter een blok aan het bestuurlijke been. De Energy & Health Campus heeft er 
last van. Pallas heeft er last van. De gangbare landbouw heeft er last van. Dat is 
de omgekeerde wereld. 
Duurzaam Schagen wil dat de gemeente  inzet op de uitbreiding van het Natura 
2000 gebied. Dat is goed voor de natuur en dus goed voor de gezondheid van 
mensen.  

Duurzaamheid en participatie.
Als er één dossier is waar het college heeft gefaald is het dossier 
bewonersparticipatie. Ze zijn er in geslaagd om met heel veel  bewonersgroepen 
ruzie te maken. Het aantal excuses dat is gemaakt is niet meer te tellen en de 
uitdrukking “dit verdient niet de schoonheidsprijs” is gevleugeld. Dat komt omdat 
dit college zo overtuigd is van eigen gelijk dat er geen andere opvatting bij past. 



Dit soort bestuurlijk paternalisme is ook kenmerkend voor de omgang met de 
gemeenteraad. Alle onderzoeken van de Rekenkamercommissie komen tot de 
conclusie dat het college tekort is geschoten in het informeren van de raad, zodat 
die zijn controlerende rol niet kon uitvoeren. Natuurlijk zijn er excuses gemaakt 
en is er beterschap beloofd maar wij zien geen enkele verbetering 

Tenslotte
Het ziet er naar uit dat we weer gewoon kunnen vergaderen en elkaar kunnen 
ontmoeten. Dat is goed voor de onderlinge verhoudingen. Want politiek kunnen 
we van mening verschillen, maar respectvol met elkaar omgaan moet. 
In dit kader is het vermeldenswaardig dat de raad heeft besloten om in het kader 
van de bestuurlijke integriteit en belangrijk thema aan de orde te stellen; “waar 
houdt gebruik maken van je netwerk op en begint vriendjespolitiek”.
Een belangwekkend en actueel thema. Duurzaam Schagen kijkt met 
belangstelling uit naar de openbare discussie. 
 
Schagen, 7 november 2022.


