
Aan: Gemeenteraad Schagen

van: Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland, Vogelwerkgroep Tringa Schagen, Het Zijper 
Landschap, Stichting Duinbehoud

Geachte leden van de gemeenteraad,

Binnenkort neemt u een besluit over de omgevingsvisie van uw mooie gemeente. Onze organisaties 
hebben tijdens de commissievergadering uw aandacht gevraagd voor o.a. het advies van de commissie
MER, en de wens vanuit uw bewoners om natuur een grote rol te geven in de visie .

In aanvulling hierop willen wij u graag nogmaals vragen om natuur en landschap als te beschermen 
waarde op te nemen in het deelgebied “Kust en Achterland”. 

Zoals het college heeft aangegeven, is er in de visie bewust voor gekozen om veel ruimte te geven aan
nieuwe initiatieven. Er zijn geen gebieden van te voren uitgesloten, waardoor een plan voor 
bijvoorbeeld een bungalowpark pas wordt beoordeeld na de aanvraag bij de gemeente. 

De eerste vraag in het stappenplan is “sluit uw plan aan bij de waardenkaart?”. Indien het antwoord 
hierop “ja” is, wordt het plan getoetst aan de speerpunten. Natuur en landschap maken onderdeel uit 
van het speerpunt “een gemeente waarin bewoners en bezoekers de omgeving waardevol vinden”. Het
beleid voor landschap is als volgt omschreven: “we houden rekening met de waardenkaart en vragen 
inwoners en ondernemers om dat ook te doen.” 

De omschrijving van de waarden en het vermelden hiervan op de kaart is dus van groot belang om een 
goede beoordeling te kunnen uitvoeren. Indien een waarde niet op de kaart is opgenomen, kan er 
immers ook geen rekening mee worden gehouden bij de toetsing. In de huidige versie van de kaart is 
“bollenteelt” en “polder en zicht op polder” wel als waarde van de binnenduinrand opgenomen, maar 
natuur of historisch landschap niet.  

Het college heeft tijdens de commissievergadering verwezen naar de provinciale bescherming in de 
vorm van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), en het Bijzonder Provinciaal landschap (BPL). Zoals uit 
de kaart onderaan deze brief blijkt, is een groot deel van de kustzone in uw gemeente niet als NNN of 
BPL aangewezen. De ruimtelijke ordening in dit gebied is dus vooral een taak van uw gemeente. 

De binnenduinrand van de gemeente Schagen is een van de weinige gebieden in Nederland waar geen
sprake is van een landschappelijk beschermingsregime. Door de geboden ruimte voor nieuwe 
initiatieven in het buitengebied zal de druk vanuit bedrijven als Roompot om hier nieuwe 
recreatieparken te ontwikkelen alleen meer toenemen.

Om de gewenste balans tussen reuring, rust en ruimte in de kustzone te kunnen bepalen is het 
noodzakelijk om rust, natuur en landschap als waarde te erkennen en op de kaart te zetten. Alleen door
deze waarden duidelijk te omschrijven, is het mogelijk om ze bij de toetsing van nieuwe plannen te 
betrekken.  

Wij hopen dan ook dat u in de waardenkaart natuur en landschap wilt toevoegen voor Kust en 
Achterland, waarbij de omschrijving voor deze waarden in de Zijpe en Hazepolder als voorbeeld kan 
dienen.

met vriendelijke groet,

Lea van der Zee

Gebiedsmanager Noord-Holland Noord,  
 Vereniging Natuurmonumenten



Bovenstaande kaart geeft de provinciale beschermingsregimes weer in de kustzone. Groen is NNN 
(Natuurnetwerk Nederland), en paars is Bijzonder Provinciaal Landschap. 

Zoals u kunt zien, is een groot deel van de binnenduinrand en kustzone “wit”. Er is hier geen sprake 
van een landelijk of provinciaal beschermingsregime. 

De ruimtelijke inrichting in dit gebied is dus het gevolg van de waarden en speerpunten zoals bepaald 
in uw omgevingsvisie. 


