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Beschouwing Reactie Fractie PH
Groei Schagen (300 woningen) alinea 1 Wij zien ook in de gemeente Schagen wel degelijk een 

maatschappelijke opgave, namelijk het voorzien in de urgente 
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Beschouwing Reactie Fractie PH
woningbehoefte. Er is een enorme vraag naar woningen. Het 
streven is daarom om te groeien met 300 woningen per jaar, 
waarbij we continu blijven monitoren wat de woningmarktcijfers 
doen. 
Naast de binnenstedelijke locaties die we veelal al in ontwikkeling 
hebben, ziet het college ook de noodzaak om buiten stedelijk 
locaties te moeten ontwikkelen. Een van deze locaties is, naast de 
realisatie van Muggenburg-Zuid (binnenstedelijk), Schagen-Oost. 
De eerste stappen om tot deze ontwikkeling te komen, zijn gezet. 
De bestuurlijke besluitvorming hierover, zal o.a. bij de vaststelling 
van de Ontwikkelvisie stad Schagen nog moeten plaatsvinden.

Schagen

Autovrije markt (alinea 2) In de planuitwerking “verkeersplan Schagen” wordt gewerkt aan 
de plangedachte het wel of niet autovrij maken van de markt. Dit 
vindt plaats in nauw overleg met alle betrokkenen/actoren
Het uiteindelijke resultaat is mede afhankelijk van de resultaten uit 
de participatie en de   beschikbare middelen.
Het concept verkeersplan wordt in februari 2022 aangeboden aan 
de gemeenteraad.
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Duurzaamheid Wij zijn het eens dat duurzaamheid veel meer is dan alleen 
zonnepanelen en windturbines. Daarom is ons 
Duurzaamheidsprogramma 2020-2050 integraal opgezet met 6 
programmalijnen en richten wij ons in de uitvoering ook op 
gedragsverandering. 
Wij zijn van mening dat we juist mbt het 
duurzaamheidsprogramma goede stappen hebben gemaakt op het 
gebied van bewonersparticipatie. Voor de uitvoering van de RES 
werken we nauw samen met de dorpsraden en zetten we actief ons 
platform Samen.Schagen.nl is. Ook de Transitievisie Warmte is na 
een succesvol participatietraject tot stand gekomen. We zijn van 
plan om hier in de uitvoering nog wat tandjes bij te zetten, 
waarvoor we ook de benodigde middelen hebben gevraagd
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Duurzaamheid en landbouw Een algemene regel om niet meer mee te werken aan 
bestemmingsplanwijzigingen voor wat u noemt “gangbare 
landbouw en veeteelt ” stellen wij niet voor.  In de ontwerp-
omgevingsvisie is onder speerpunt III.2.b aangegeven dat wij trots 
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Beschouwing Reactie Fractie PH
zijn op onze ondernemers in de landbouw en dat we hen ruimte 
willen geven voor ontwikkeling van landbouwbedrijven. Hierin is 
ook aangegeven dat we milieuvriendelijke en biologische landbouw 
aanmoedigen. 
  

Duurzaamheid en natuur Met onze deelprogramma’s Schagen Groeit Door en Bollen en Bijen 
hebben we al flink wat bomen en struiken en biodiversiteit kunnen 
toevoegen in Schagen. En onze landschapsvisie en ontwikkelvisie 
van de stad Schagen laten zien dat we nog meer ambitie hebben 
op dit vlak. Uitbreiding van natuur en realiseren van bos 
beschouwen wij als onderdeel van integrale gebiedsontwikkeling
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Duurzaamheid en Natura (alinea 6) Wij zijn er trots op dat we een gemeente zijn met veel natuur. Wij 
werken veel samen met de beheerders van natuurgebieden. We 
proberen natuur, wonen en bedrijvigheid goed met elkaar in balans 
te houden, en dat is soms best ingewikkeld. Maar niet alleen 
natuur is goed voor mensen, een goede woning en een goede baan 
is dat ook. 
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Duurzaamheid en participatie (alinea 7) Participatie staat heel hoog op de agenda van dit college en is heel 
complex. Er zijn voorbeelden waar wij graag een veel beter 
resultaat hadden willen halen. Er zijn ook voorbeelden waar we 
met participatie wel een goede samenwerking met participanten 
hebben bereikt, zoals bijvoorbeeld met de transitievisie warmte, de 
lokale inclusie agenda en het integraal beleidsplan sociaal domein. 
We hebben nog veel te ontwikkelen en leren. Dit doen we graag 
samen met de gemeenteraad, dorpsraden, adviesorganen en 
initiatiefnemers en andere belanghebbenden en geïnteresseerden. 
In februari 2022 leggen we de uitgangspunten voor participatie 
voor aan uw raad. 
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