
 

 

LEESWIJZER 

Dit verslag is geen letterlijke weergave van de gesprekken die zijn gevoerd. De hoofdlijnen en 

de gezamenlijke conclusies van de gesprekken die zijn gevoerd aan de hand van de 

“Stellingmat” aan de verschillende thematafels vindt u hier wel terug. De verslagen zijn 

anoniem. 

 

 

Verslag van de tafelrondes in de ‘Week van de Omgevingsvisie Schagen’ d.d. 13 januari 2020 

Thema Wonen 

 

 

Ronde 1 

 

Stelling: We verwelkomen graag mensen van buiten de gemeente om voorzieningen op pijl te houden. 

5x, Eens, nou en of! 

 

Nuance: We hebben wel een beperkte woningvoorraad, er moeten wel voldoende woningen gebouwd 

worden. 

Als er teveel komen, loopt het uit de hand. 

Minstens 500 woningen per jaar gaan bouwen om voorzieningen niveau in stand te kunnen houden. 

Wel de juiste woningen bouwen op de juiste plek. Van elk type woning is er een tekort.  

Ook werken speelt hierbij een rol, woningbouw zorgt voor werkgelegenheid en dus voorzieningen. 

Gemeentes moeten veel nadrukkelijker lobbyen bij de provincie om meer woningbouwlocaties te 

creëren.  

Werkgevers hebben behoefte om hun personeel te huisvesten.  

Infrastructuur speelt ook een rol, maak hierbij gebruik van kennis van marktpartijen (waaronder 

netbeheerders). 

Gemeenten zouden dezelfde ambitie als dorpsraden moeten hebben om zaken te realiseren, zoals 

woningen.  

 

Stelling: Gezien de vergrijzing is het bouwen van woningen in en bij de stad Schagen het 

belangrijkste. 

Zeer oneens: 6x 

Zeer eens: 1x 

 

Voor infra is het het handigst als er gecentreerd gebouwd wordt. 

Is de doodsteek voor de dorpen. 

Als je niet bouwt, ga je automatisch vergrijzen. 

Als je niet het juiste aanbod bouwt, vergrijst het ook. 

Ook bouwen voor starters. 

Jongeren gaan naar de plekken waar de meeste voorzieningen zijn.  

In stad voor senioren bouwen, in dorpen juist voor starters en gezinnen. 

Als dorpen groter worden, komen er ook voorzieningen. 

Ouderen moeten verzorgd worden, dat moeten de jongeren doen: zorg dus voor een mix. Vraag is of 

die mix in de praktijk zo werkt. Jongeren hebben het veel te druk om vrijwilligerswerk te doen.  

Conclusie: bouwen in alle kernen. 



Stelling: Moeten we in alle kernen bouwen of in de kernen waar het voorzieningen niveau onder druk 

staat? 

Sint Maartensvlotbrug, moet men daar bouwen? 

Hangt er vanaf of een kern levendig/actief is. 

Niet realistisch om in elke kern alle voorzieningen te hebben.  

Zorg in de plaatsen waar voorzieningen zijn, dat deze blijven bestaan. 

 

Conclusie ronde 1: 

BOUWEN BOUWEN BOUWEN in alle kernen om voorzieningen in stand te houden. Heb ook oog 

voor het creëren van werkgelegenheid en andersom; de beschikbaarheid van woningen voor 

werknemers.  



Ronde 2  

 

Stelling: We verwelkomen graag mensen van buiten de gemeente om de voorzieningen op peil te 

houden. 

7x heel erg mee eens 

3x wel mee eens, maar… 

 

Voor instandhouding van het stadshart van Schagen is het nodig dat er voldoende inwoners zijn om 

het financieel haalbaar te houden. (ondernemer) 

Als we niks doen, overlijdt de grijze golf en is er vernieuwing en toename doordat leegkomende 

woningen gevuld worden met gezinnen.  

Hoeveel mensen moeten erbij komen om voorzieningen in stand te houden? Dat is moeilijk te zeggen, 

ongeveer +2500 woningen. 

Mensen van buiten komen naar Schagen omdat woningen in kleine kernen goedkoper zijn. Jongeren 

trekken weg omdat woningen te duur zijn door komst van buitenaf.  

Haal bedrijven hierheen. Wil het personeel hier wonen? 

Jonge mensen trekken is nodig om vergrijzing te compenseren.  

In Sint Maarten zijn plannen voor starterswoningen, maar die zijn te klein voor gezinnen. 

Gezinswoningen bouwen is dus veel belangrijker. 

Prijzen stijgen door mensen uit Amsterdam die woningen ver boven de vraagprijs kopen in gemeente 

Schagen. Nieuwbouw verkoopt goed, er is ook een groot tekort aan appartementen (met grote 

balkons en minimaal 2 slaapkamers).  

Voor senioren is het niet aantrekkelijk om te verhuizen, wonen nu goedkoop in grote woning, 

appartement is heel duur. 

 

Stelling: Gezien de vergrijzing is bouwen bij de stad Schagen het aller belangrijkste. 

Iedereen zeer mee oneens. 

 

In dorpen moet ook gebouwd worden. 

Juist in Schagen gaat het vanzelf, dus bouw in de dorpen.  

Juist inzetten op dorpen. 

Zonder school is er geen levendige kern meer. 

Als er geen goed openbaar vervoer is, wil men ook niet in de kleine kernen wonen. 

Tekort goede appartementen in huur en koop in de stad Schagen. Zorg dat die gebouwd worden, dat 

is goed voor de dorpen i.v.m. doorstroming. 

In de crisis werden grote woningen van senioren niet verkocht, waardoor verhuizen naar appartement 

in Schagen niet mogelijk was. Nu durft men weer te verkopen/verhuizen en is er een enorme vraag 

naar dergelijke appartementen.  

Jongeren zijn mobieler dus hoeven niet in de stad te wonen. 

 

Stelling: We bouwen alleen in de kernen waar de voorzieningen onder druk staan. 

4 helemaal mee oneens 

6 redelijk mee oneens 

 

Gemeente Schagen bouwt niet waar er vraag naar is.  

Er moeten keuzes gemaakt worden.  

Wat voor mensen wonen er in kernen zonder voorzieningen, richt je op die doelgroep en bouw dat in 

kernen zonder voorzieningen. Wat voor mensen wonen er in kernen met voorzieningen, richt je 

daarop in kernen met voorzieningen. 

Gezinswoningen dichtbij de sporthal en school.  



Er moet evenredig gebouwd worden over de dorpen, niet afhankelijk van voorzieningen.  

Met 10/ klein aantal woningen in Burgerbrug red je de voorzieningen daar niet. 

Men voelt zich pas senior boven de 75 en wil dan pas naar stad met voorzieningen, tussen 50 en 75 

wil men blijven wonen in de eigen kern. 

 

Stelling: We moeten ons meer richten op ombouwen in plaats van nieuwbouwen. 

Helemaal mee eens: 4 

Redelijk mee eens: 1 

Redelijk mee oneens: 1 

Helemaal mee oneens: 4 

 

Daarmee bescherm je de groene zone. 

Alleen doen waar het mogelijk is.  

Als er mogelijkheden zijn binnen wetgeving, voorkomt ombouwen kapitaal vernietiging.  

Vooral binnenstedelijk bouwen. 

Het is juist waardevol om groen binnen BSG te behouden en niet vol te bouwen. Bovendien kun je de 

totale opgave er toch niet in kwijt. 

 

Conclusie ronde 2: 

Meer betaalbare woningen bouwen. Nieuwbouw in alle kernen, juiste woningen op de juiste plek. 

Bepaal wat de toekomst is van een kern, is het wel haalbaar om voorzieningen in stand te houden? 

Op basis daarvan de strategie bepalen. Veel appartementen in Schagen bouwen, maar ook waarde 

van de stad Schagen behouden. Dorpse karakter van de stad Schagen is ook waardevol. 

  



Ronde 3 

 

Stelling: We verwelkomen graag mensen van buiten de gemeente om onze voorzieningen op peil te 

houden. 

Helemaal eens: 4 

Redelijk mee eens: 3 

 

Het aantal inwoners is nu te laag om het voorzieningenniveau op peil te houden. Ondernemers zijn te 

laat met ontwikkelingen begonnen waardoor we nu achter de feiten aan lopen. 

Hangt ook samen met infrastructuur en bereikbaarheid. 

Er zijn meer werkenden in Warmenhuizen dan inwoners. Veel werkenden zouden er ook willen 

wonen. Er is heel veel behoefte aan woningen in dat gebied (zuidelijke dorpen van de gemeente).  

Ondernemers merken dat werknemers moeite hebben om zich te huisvesten. 

Investeer in jongeren, die mogen niet weg gaan. Beter nog: trek jongeren aan naar Schagen. 

Betaalbare woningen voor jongeren is belangrijk. 

Probeer eigen inwoners een voorrangspositie te geven. 

Er is te weinig doorstroming bij senioren. Het wordt of duurder, of het aanbod is er niet.  

Optie is gemêleerde hofjes. 

 

Stelling: Het bouwen van woningen in en bij de stad Schagen is het aller belangrijkste. 

Helemaal oneens: 4 

Redelijk oneens: 2 

 

Zo kleed je de dorpen uit. 

Voor wie wil je de woningen bouwen? 

Voor bereikbaarheid zou dat begrijpelijk zijn. 

Schagen krijgt altijd al meer dan de dorpen! 

Als je daar doorstroming mee op gang krijgt, kan dat een optie zijn. Zo komen er woningen vrij in de 

dorpen voor jongeren/gezinnen. 

Willen senioren wel graag naar de stad Schagen? Nee, ze blijven het liefste in hun eigen kern wonen  

maar daar is geen passend aanbod.  

Vluchtelingenstroom is een kans voor verjonging. 

 

Stelling: Alleen in die kernen bouwen waar voorzieningen onder druk staan. 

Helemaal oneens: 3 

Redelijk oneens: 2 

Redelijk eens: 1 

Helemaal eens: 1 

 

Dat is discriminatie voor goede kernen en voor kernen zonder voorzieningen. 

Is een korte termijn oplossing. 

Belachelijk! 

Je kunt niet in elke kern de voorzieningen in stand houden. 

In alle kernen bouwen. 

Om voorzieningen in stand te houden moeten er wel heel veel woningen bij gebouwd worden, dat is 

niet realistisch.  

Te bouwen woningen staat volledig los van voorzieningen. 

Dat kinderen op de basisschool zitten is maar in een hele korte fase belangrijk. Afstand tot 

basisschool zou dus niet zoveel uit moeten maken. 



Het systeem waarop woningbouw is gebaseerd, is achterhaald. We zoeken de oplossing voor 

problemen uit het verleden in plaats van problemen die op ons af komen. 

Investeer in flexwonen/tijdelijke woningen. Deze kun je weer weghalen als de vraag afneemt.  

 

Stelling: We moeten ons meer richten op ombouwen in plaats van nieuwbouwen. 

Helemaal eens: 6 

Redelijk oneens: 1 

 

Winkels (Makado) staan leeg, in Witte Paal staan panden leeg. 

Er staat te weinig leeg om om te kunnen bouwen. 

Als alles omgebouwd is, dan weer nieuwbouw. 

Bouw vooral flexibel of zoek een mogelijkheid om in de toekomst de woningen weer af te kunnen 

breken. 

Recreatieparken ombouwen is misschien interessant. 

Eerst focussen op ombouw, daarna op nieuwbouw. Maar zorg dat er gebouwd wordt! 

 

Conclusie ronde 3:  

Er zijn tekort betaalbare woningen, verspreid over alle kernen. Heb aandacht voor jongeren en 

doorstromende ouderen. Focus op toekomst i.p.v. op verleden: bijvoorbeeld flexwonen of andersoortig 

wonen, tiny houses, hofjes, etc. 



 

 

Verslag van de tafelrondes in de ‘Week van de Omgevingsvisie Schagen’ d.d. 13 januari 2020 

Thema Ontmoetingsplekken in de toekomst   

 

 

Ronde 1 

 

Stelling behoud voorzieningen onbetaalbaar 

7 x eens/hartstocht 

1 x oneens/hartstocht 

1 x oneens/och 

 

Onbetaalbaar is te interpreteren als financieel en figuurlijk. 

Mate van gebruik geeft indicatie van behoefte en daarmee van belang van bestaan. 

Beschikbaarheid van vrijwilligers is knelpunt om voorzieningen in stand te houden. 

Combineren van voorzieningen kan meewerken aan mogelijkheid in stand houden voorziening, zowel 

qua inzet vrijwilligers als financieel. 

Een basis van voorzieningen is essentieel voor leefbaarheid. 

Goed bepalen wat de behoefte van de inwoners / gebruikers van de voorziening is, dat kan per 

dorp/wijk verschillen. 

Niet koste wat het kost – er zijn grenzen, soms moeten keuzes gemaakt worden. 

 

Ontmoeten digitaal en op andere plekken 

4 x eens/hartstocht 

4x oneens/hartstocht 

1 x oneens/och 

 

Het lijkt dat jongeren veel digitaal doen, maar als ze wat ouder worden weer overgaan op fysiek 

ontmoeten. 

Digitaal ontmoeten ontwikkelt zich ook verder, bijvoorbeeld ook door juist fysiek ontmoeten te 

organiseren. 

Fysiek ontmoeten wordt meer ervaren als kwalitatief, digitaal als kwantitatief. 

Fysiek ontmoeten blijft nodig, daarvoor zijn vormen van ‘buurthuizen’ nodig, in ieder geval 

mogelijkheden dicht bij de inwoner. 

Soms kun je activiteiten ook naar de inwoner brengen, bijvoorbeeld als voorzieningen vervallen, te 

denken valt aan bepaalde sporten en incidentele activiteiten. 

Maak voor bedrijven/ondernemers het organiseren van maatschappelijk nuttige activiteiten makkelijk, 

bijv. alcoholvrij café voor 18-. 

Combineer voorzieningen (activiteiten en gebouwen) om efficiënt gebruik te stimuleren, kosten en 

inzet vrijwilligers te delen. 

Wet- en regelgeving, o.a. Avg, kan belemmerend werken om combi’s aan te gaan. 

 

Conclusie 

Behoud van een dorps-/buurthuis en verenigingen in elke kern is onbetaalbaar, maar ook onmisbaar 

Dorpshuis e.d. blijven nodig voor fysiek/kwalitatief ontmoeten, digitaal ontwikkelt zich verder, maar is 

vooral kwantitatief, open staan voor nieuwe vormen en plekken van ontmoeten (kan bijv. ook in 

huiskamers bij iemand thuis, e.d.). 

  



 

 

Ronde 2 

 

Belasting moet stijgen 

3 x oneens/hartstocht 

2x oneens/och 

2 x eens/hartstocht 

 

Koste wat kost gaat te ver, niet alle voorzieningen kunnen overal in stand blijven. 

Voorzieningen in iedere kern zijn wel essentieel voor leefbaarheid en sociale cohesie, waar nodig 

moeten politieke keuzes gemaakt worden over voortbestaan. 

Mate van gebruik is indicator voor belang van inwoners van die kern. 

Inwoners hebben wel ook verantwoordelijkheid, zij kunnen bijdragen in instandhouding, qua 

inzet/vrijwilligers en ook financieel, e.v. met hulp van sponsoring e.d. 

Samenwerking tussen kernen en/of verenigingen is zeker een optie voor instandhouding, we moeten 

realistisch zijn in de mogelijkheden als door bijv. vergrijzing het gebruik of behoefte verandert. 

Verhoging van belasting treft alle inwoners, terwijl de kosten per kern verschillen. 

Door verschillen tussen kernen, ook qua eigen financieringsmogelijkheden (arm-rijk), kan verschil 

optreden in gemeentelijke bijdrage. 

Er zijn minimale voorzieningen nodig om eenzaamheid te voorkomen en om ontwikkelkansen voor 

kinderen en volwassenen te behouden. 

Combineren van voorzieningen, zowel verenigingen als gebouwen, is reële optie. 

 

Inzet commerciële functies 

4x oneens/och 

2 x oneens/ hartstocht 

1 x oneens/och 

 

Combineren van commercie en ontmoeten biedt kansen, maar het moet niet van de commercie 

uitgaan. Commercie mag niet het fundament voor voortbestaan worden. 

Als ontmoeten afhankelijk wordt van de commercie raak je invloed en regie kwijt, zogenoemde 

nevenfuncties zijn dan niet meer mogelijk of worden te duur voor de inwoner. 

 

Conclusie 

In elke kern is minimale voorziening nodig voor ontmoeten en ontwikkelen, dat mag ook wat kosten, 

maar niet koste wat het kost. 

Combi met commercie biedt kansen, maar het mag niet het fundament zijn, dat zou nl. de 

‘nevenfuncties’ belemmeren. 

  



 

 

Ronde 3 

 

Dorp is sterk genoeg 

3 x oneens/och 

1 x eens/och 

 

Beschikbaarheid vrijwilligers is knelpunt. Verenigingen kunnen daar soms zelf wat aan doen door 

randvoorwaarden en sfeer/betrokkenheid. 

Leefbaarheid is belangrijk, daarvoor zijn minimale voorzieningen nodig. 

Belangrijk om aan te sluiten op behoefte van inwoners zelf. 

Als ergens weinig animo voor is, moet het ook gewoon kunnen stoppen. Als er toch belangstelling is 

voor een vereniging of club ontstaat dat vanzelf weer. 

 

 

Behoud onbetaalbaar 

4 x eens/hartstocht 

 

Voor de leefbaarheid is het essentieel, maar er moeten soms wel keuzes gemaakt worden. Zeker als 

het gebruik beperkt is. 

Combi’s tussen kernen en/of verenigingen biedt kansen, ook de optie om gebouwen te delen. 

 

Belasting stijgt 

2 x oneens/och 

2 x eens/hartstocht 

 

We moeten niet teveel belasting heffen. Voorzieningen moeten ook rendabel zijn, concreet nut 

hebben. 

Een essentiële voorziening mag wat meer kosten, maar het is niet koste wat het kost. 

Er mag ook onderlinge solidariteit gevraagd worden (bijv. solidariteitsfonds onderhoud sportvelden). 

Belangrijk om te proberen zicht te krijgen op ontwikkelingen, trends en daar op anticiperen. Vraag en 

behoefte kan in de loop van de jaren gaan veranderen. 

Voorzieningen behoefte kan per kern verschillen, daar rekening mee houden, afstemmen met de 

inwoners zelf. 

 

Conclusie 

Een minimale voorziening is essentieel, dat mag wat kosten, maar niet koste wat het kost 

Clusteren op diverse niveaus biedt kansen 

Instandhouding voorziening kan besparing geven op andere gebieden, zoals sociale veiligheid, 

voorkomen vandalisme, e.d. 

 

 



 

 

Verslag van de tafelrondes in de ‘Week van de Omgevingsvisie Schagen’ d.d. 13 januari 2020 

Thema Wat kan er in het buitengebied?   

 

 

Het wordt druk in het buitengebied: landbouw, natuur, recreatie, opwekking van duurzame energie en 

waterberging. Al deze functies hebben ruimte nodig. Hoe vinden we een goede balans? 

 

1. Ontwikkelmogelijkheden in het buitengebied zijn voorbehouden aan agrarische bedrijven.  

 

TAFEL 1: Het buitengebied is heel divers. Naast economische zijn er ook andere belangen in het 

buitengebied. Landbouw is ook balans tussen natuurbeheer, waterbeheer, enz.  

Discussie bewoog richting of ‘natuurlijke ordening’ toekomstbestendig is, biologische landbouw werkt 

en praktisch is, stelling dat er plekken zijn waar het wel kan, andere zijde dat biologische of 

ecologische landbouw niet overal uitvoerbaar is. Conclusie, ontwikkeling moet je samen doen.  

TAFEL 2: Afhankelijk van hoe het er uit ziet met respect voor het landschap. Duidelijke visie gewenst 

vanuit een discussie op wat er mogelijk gaat komen, van te voren nadenken over wat er komt en daar 

op sturen.  

 

2. Het buitengebied van de toekomst wordt ingericht ten behoeve van de opwekking van duurzame 

energie. 

 

TAFEL 2: Zonering, afwachten en goed overwegen, beschikbare ruimte beperkt houden.   

TAFEL 3: Zorgvuldig mee omgaan en aantrekkelijkheid landschap behouden voor meerdere soorten.  

 

3. In het buitengebied van de toekomst staan natuur, landschap en biodiversiteit centraal.  

 

TAFEL 1: Is samenspel tussen de verschillende waardes, kijk naar wat het gebied aankan en of er 

omgevingsruimte is voor functies.  

TAFEL 2: Landschap is en wordt gevormd door veranderend gebruik. Dilemma zit in het 

behouden/conserveren of ontwikkelruimte bieden, in samenhang met andere functies en zonering kan 

het elkaar versterken. 

TAFEL 3: Je kan herontwikkelingen doen met behoud van landschapswaardes (biodiversiteit, 

landschapskarakteristieken, …) maar de functieontwikkeling en niet het behoud moet centraal staan. 

 

4. Als agrarische bedrijfsgebouwen hun functie verliezen kan hier alles, zolang er geen hinder 

ontstaat.  

 

TAFEL 2: Nadenken over zonering, waarin dan richting gegeven wordt welke ruimte er voor welke 

ontwikkeling ontstaat als er iets vrijkomt of veranderd.  

TAFEL 3: Los van of iets hinderlijk is verwachten dat functieverandering ook kwalitatief aan de waarde 

bijdragen. Dilemma is dat ‘alles’ mag. 

 

 

5. Als agrarische bedrijfsgebouwen hun functie verliezen moet het beleid gericht zijn op sloop en 

teruggave aan landbouw, waterberging of natuur. 

 

TAFEL 1: Heeft te maken met hoe het gebouw er uit ziet, dilemma zit in de eventuele andere functies, 

bruikbaarheid, leefbaarheid van het gebied en schoonheid.  Aan de voorkant meer nadenken of het 

wenselijk is om een gebouw/functie te behouden, tijdelijke gebruiksmogelijkheden heeft of makkelijk te 

verwijderen is. 



 

 

TAFEL 3: Is maatwerk, omruilen van locaties en andere functies zijn denkbaar maar niet alles is 

zondermeer overal mogelijk.  



Verslag van de tafelrondes in de ‘Week van de Omgevingsvisie Schagen’ d.d. 13 januari 2020 

Thema Gezondheid   

 

 

Ronde 1 

 

Stelling 1: Er moet meer gebeuren om vervuiling en hinder te beperken (allemaal Eens Nou en 

of!) 

Als het kan, moet je het beperken  

1 van de grootste ergernissen is zwerfafval en vuurwerkafval  

Dit kan stress en angst met zich meebrengen, wat negatief voor gezondheid is 

 

Drugsafval, chemische rotzooi, xtc lab, in het bos gedumpt, naalden, luiers, etc.  

Op de juiste wijze omgang met vervuiling, voorkomen van dumpen van afval  

 

Rookoverlast, m.n. in Tuitjenhorn. Met mist weigeren inwoners houtkachels uit te doen, terwijl ze cv-

ketels hebben. Geen regelgeving op gebied van houtkachels. Negatief effect op gezondheid, vooral bij 

inwoners met astma en COPD. De veroorzakers hebben er lak aan. De raad is op dit moment er op 

tegen om houtkachels verbieden 

 

Sigarettenrook:  

Jeugd kan genotsmiddelen heel makkelijk krijgen, daar begint het. Alles wat een verslaving heeft, 

heeft gevolgen voor een gezonde omgeving, leidt tot gedrag waar anderen last van hebben. Hoe kan 

je mensen bewust maken dat er een verandering op gang komt? Bijvoorbeeld middels campagnes.  

 

Geluidsoverlast door windmolens of vliegtuigen  

 

Stelling 2: het is de taak van de gemeente om inwoners tot gezonde keuzes te bewegen 

(allemaal Eens Nou en of!); of contra dat inwoners de gemeente tot gezonde keuzes bewegen zoals 

een rookverbod, vuurwerkverbod, etc.  

 

Probleem: hoe gaan we dat handhaven? Kan je aan de buurt overlaten, corrigeren elkaar als de 

gemeente aangeeft dat ze het niet meer acceptabel vinden. Keerzijde: als mensen elkaar aanspreken 

kan dat ook dat agressiviteit leiden.  

 

Bijv. aangeven: over 5 jaar willen we een vuurwerkvrije gemeente zijn.  

 

Signaal vuurwerk van dealers om 23u, zodat de junks weten dat ze er zijn. In Tuitjenhorn en 

Warmenhuizen 

 

  



Stelling 3: Inwoners zijn vooral zelf verantwoordelijk voor gezond leven 

Iedereen Eens Nou en of! Alleen 1 persoon Eens ‘Och eens’: eigen verantwoordelijkheid, maar er zijn 

ook dingen die buiten je competenties liggen. Er zijn dingen die je overkomen (bijv. een ziekte), dan 

ben je ook afhankelijk van de voorzieningen die er zijn. Er is altijd een medeverantwoordelijke die je 

kan faciliteren.  

Bewegen moet wel knap gefaciliteerd zijn, zoals wandelen met rollator of fietsen met snelle fiets (nu 

bijv. op stoep).  

 

Goede voorlichting vanuit gemeente (kennis) kan goed bijdragen, soms is het onwetendheid of weten 

het echt niet.  

 

Maar ook fabrieksnormeringen  

 

Samengevat ronde 1 

Meer rekening met elkaar houden, samen op zoek hoe je elkaar gezond houdt.  

Geef richting, maar richt het niet in, laat dat over aan de samenleving.  

  



Ronde 2 

 

Stelling 1: Inwoners zijn vooral zelf verantwoordelijk voor gezond leven 

5 Eens ‘Och’ 

1 Eens Nou en of 

2 Oneens Nou en of 

 

Als inwoners weet je gerust hoe je gezond kan leven, natuurlijk fijn als er bijv. wandelgebieden en 

fietspaden komen, maar die zijn er waarschijnlijk gerust wel en kan je gebruik van maken. Goed als er 

vanuit gemeente altijd aandacht voor blijft, maar je weet zelf hoe je gezond kan leven.  

 

Medeverantwoordelijk voor elkaar, bijv. wijk waar veel houtstook is, ben je afhankelijk van je 

omgeving.  

Als bewoner verantwoordelijkheid om gesprek aan te gaan 

 

Bollengif, laatst presentatie RIVM, mensen die op terrein wonen hebben dat in het bloed. Dat agrariërs 

worden geholpen om zichzelf gezond te maken.  

Gebruik bollengif ver onder het minimum, maar blijkt wel dat mensen het uitplassen.  

 

Vaak wordt er naar 1 groep gewezen, bijv. drugs dat in water wordt gevonden.  

Kwaliteit van lucht, water en voeding kan je niet volledig invloed op hebben.  

Als je in een omgeving leeft, ben je afhankelijk van dat aanbod.  

 

Je kan ook zelf er voor kiezen om elders te wonen.  

Of als je een goed product wilt, dan moet je er ook voor betalen.  

 

Samengevat: grotendeels zelf, maar er zijn ook andere factoren waar je geen of minder invloed op 

hebt. Samenleving kan alleen bestaan als je ook rekening met elkaar houdt en zorg draagt voor 

elkaar.  

 

Stelling 2: Er moet meer gebeuren om vervuiling en hinder te beperken  

2 Eens Nou en of! 

3 Eens Och 

3 Oneens Nou en of! 

 

Wie gaat dat doen?  

Vertrouwen overheid minder geworden, zie bijv. stikstof Rijk, Tatasteel Provincie. Hoort strengere 

aanpak bij degene die aan het vervuilen zijn. Blijkbaar moeten mensen naar de rechter stappen. Er 

wordt te veel getwijfeld.  

 

Is er sprake van vervuiling in Schagen? Omgeving van Schagen behoort tot de schonere, maar het 

kan beter. Hoe kunnen we schoner leven.  

Mensen hebben het idee dat vrachtwagens vervuilender zijn dan scooters; verkeerde aanname. 

Ondanks dat een brommertje meer uitstoot. Gebrek aan kennis, verkeerde beeldvorming.  

 

Schaf eerst de elektrische auto af, is veel schadelijker, ga over op waterstof. 

 

Luchtvervuiling/houtstook/schadelijkheid voor gezondheid is onderkennen als gemeente, mensen 

bewust maken, gaat ook vaak om portemonnee en dan handhaven. Reden nu is dat het goedkoper is, 



aan de andere kant een tegemoetkoming (bijv. goedkoper gas). Of gezonde omgeving benadrukken, 

voor mensen zelf in huis is het ook niet gezond om hout te stoken. Geld doet het altijd goed.  

Korte termijn hout stoken gezonder, maar op de lange termijn wordt gezondheidszorg duurder 

Mensen beter bewust maken van gezondheidsrisico’s en niet stoken met stil weer. Bestaat al, maar 

wordt niet gehandhaafd. Als je regels stelt, moeten ze gehandhaafd worden. Subsidies afschaffen 

voor zulke luchtvervuilers. 

 

Als rokers buiten staan waar anderen geen last van hebben, moet het prima zijn. Je kan ook stoppen 

als je dat wilt. Rookvrije zones waar kinderen verblijven: sportvelden, publieke ruimtes. Gaat niet 

alleen om directe schade door rook maar ook om voorbeeldfunctie.  

 

Hoe zit het met alcohol en drugs. Makkelijker voor 16-jarige om aan drugs te komen dan aan alcohol. 

Overal drugsafval gedumpt, produceren is schadelijk.  

 

Samengevat ronde 2 

Voor jezelf verantwoordelijk, maar ook voor je omgeving. Wat als omgeving die verantwoordelijkheid 

niet neemt? Er zijn altijd meerdere verantwoordelijkheden. Als 1 van de partijen verantwoordelijkheid 

niet neemt, wat doe je dan? Wel fijn als overheid het probleem serieus neemt en regels handhaven. 

Gedeeltelijke verantwoordelijkheid individu en samenleving.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ronde 3 

 

Stelling 1: Er moet meer gebeuren om vervuiling en hinder te beperken 

1 persoon Oneens Nou en of!, de rest heeft Eens Nou en of!  

 

Bollengif: biologische boeren meer promoten/stimuleren als gemeente, regels met verordeningen. 

Samenleving zelf ook een rol, bijv. spuiten in de achtertuin. Eerst bewustwording, goede informatie 

door overheid. Maar andere kant moet de consument ook dat willen en ervoor betalen. Overheid moet 

naast bewustwording en stimuleren ook tegelijkertijd maatregelen nemen. Voortouw nemen, bijv. 

maximaal snelheid en handhaven. Als iedereen tot besef moet komen dat we minder hard moeten 

rijden, dan zijn we lang bezig. Mest ook teveel ingespoten. Energietransitie wordt door de strot 

geduwd, maar gezondheid niet.  

Van bollengif geen acute cijfers wat het met je doet, van fijnstof wel. Er is geen recht op schone lucht.  

 

Rookvrij: al trend bezig, gemeente mag daar ook meer op inzetten. Handhaving kan ook door 

gemeente onderling gebruiken. Maar daar ligt wel beleid onder. Gemeente mag visie hebben.  

 

Stelling 2: Inwoners zijn vooral zelf verantwoordelijk voor gezond leven.  

3 Eens Nou en of! 

3 Eens Och 

 

Zelf verantwoordelijk, maar kan wel gefaciliteerd worden, bijv. groente en fruit goedkoper.  

 

Als je echt iets wilt, heb je geen regels nodig. Bij roken is het bewustzijn dat het slecht is. Als we 

allemaal gezonder willen leven, stokje over geven aan eigen kinderen, moet dat tussen de oren zitten. 

Moet veel meer op verantwoordelijkheid zitten. Mensen zijn verantwoordelijk voor eigen gezondheid. 

Niemand verbiedt om meer te bewegen of minder te eten. Veel keuzes kan je al niet maken. Stel 

verantwoord boodschappen doen is al heel lastig. Probeer maar uit te zoeken wat gezondste keuze is, 

wordt lastig gemaakt. Het wordt lastig gemaakt om zelf keuzes te maken.  

Je wilt dat de omgeving gezond wordt.  

 

Koeienboeren krijgen eigenlijk te weinig voor hun melk. Als consument ook van afhankelijk.  

In de omgeving veel ongezonde producten, de gemeente kan dat faciliteren dat er meer gezonde 

opties zijn. Of bewegen stimuleren door goede verlichte fietspaden te hebben.  

 

Zelf verantwoordelijk, maar ook veel verantwoordelijk van de omgeving (goede voeding, lucht, etc.).  

 

Als gemeente statement maken, bijv. Groene of Gezonde omgeving en daar regels en handhaving 

aan koppelen. Bewustwording nodig, kennis. En voorbeeldfunctie, behalve biologische bloemen 

geven en vertellen dat je dat doet omdat…..  

 

De inrichting voor fysieke omgeving ook heel belangrijk voor de gezondheid. Groen, goede fietspaden.  

 

Samengevat Ronde 3 

Inwoners zelf verantwoordelijk, maar gemeente moet hier ook een rol in spelen. Gezonde omgeving 

begint bij jezelf, waarbij de gemeente faciliteert: regels, handhaving, kennis delen, voorlichting en 

bewustwording en het goede voorbeeld geven. En een statement maken waar je voor staat en gaat 

als gemeente, zoals een Groene of Gezonde gemeente.   

 

 



Samengevat ronde 1 t/m 3 

Voor jezelf verantwoordelijk en voor je omgeving. Hierin heeft de gemeente ook een rol: faciliteren, 

handhaven, kennis delen, voorlichting, bewustwording en goede voorbeeld. Geef richting, maar richt 

het niet in.  

 

Samengevat ronde 1 

Meer rekening met elkaar houden, samen op zoek hoe je elkaar gezond houdt.  

Geef richting, maar richt het niet in, laat dat over aan de samenleving.  

 

Samengevat ronde 2 

Voor jezelf verantwoordelijk, maar ook voor je omgeving. Wat als omgeving die verantwoordelijkheid 

niet neemt? Er zijn altijd meerdere verantwoordelijkheden. Als 1 van de partijen verantwoordelijkheid 

niet neemt, wat doe je dan? Wel fijn als overheid het probleem serieus neemt en regels handhaven. 

Gedeeltelijke verantwoordelijkheid individu en samenleving.  

 

Samengevat Ronde 3 

Inwoners zelf verantwoordelijk, maar gemeente moet hier ook een rol in spelen. Gezonde omgeving 

begint bij jezelf, waarbij de gemeente faciliteert: regels, handhaving, kennis delen, voorlichting en 

bewustwording en het goede voorbeeld geven. En een statement maken waar je voor staat en gaat 

als gemeente, zoals een Groene of Gezonde gemeente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verslag van de tafelronde in de ‘Week van de Omgevingsvisie Schagen’ d.d. 13 januari 2020 

Thema Verkeer en Vervoer 

 

De combinatie van fietsers en zwaar verkeer op één weg kan niet veilig worden opgelost. 

 

Er is op bepaalde wegen een probleem door de verschillende stromen verkeer. 

Schoolroutes zijn belangrijk. 

We hebben een bollengebied waar nou eenmaal zwaar verkeer over wegen gaat. 

Oplossing: bewustwording, meer rekening houden met elkaar, letten op eigen en elkaars gedrag. 

Het is een tweestrijd: schoolroutes versus landbouw- en vrachtverkeer 

We lopen als gemeente achter op de ontwikkeling van doorfietspaden, wat we landelijk zien. 

Het probleem speelt niet in de hele gemeente. 

 

Zwaar verkeer en gewoon verkeer rijden allemaal te snel. Dat is het probleem. 

Snelheidsbeperkingen zijn nodig. 

Het scheiden van landbouwverkeer en fietsers is veiliger, bijvoorbeeld langs provinciale wegen. 

Waar het kan wel scheiden: de hoofdwegen in het landelijk gebied, waar schoolroutes lopen. 

Het kan niet overal, het scheiden van verkeersstromen. 

 

Het is een groot probleem in de kernen. 

De snelheid en het gedrag zijn de grootste problemen. 

Het gedrag van de chauffeurs is soms verontrustend. 

Er ligt een verantwoordelijkheid bij de chauffeurs. 

Waar veel kinderen fietsen moet een vrij liggend fietspad komen. 

Een veilige weg begint bij jezelf. 

We moeten zwaar verkeer zo veel als mogelijk scheiden of de routes van zwaar verkeer bepalen. 

Meer fietspaden aanleggen. 

Snelheidsbeperkingen zijn nodig, niet drempels maar juist wegversmallingen. 

Er moet worden gehandhaafd op snelheid 

 

Conclusie: 

Op wegen met schoolgaande fietsende kinderen is men van mening dat er moet worden 

gekeken of het zwaar verkeer kan worden gescheiden van het fietsverkeer. 

 

Velen merkten op dat het ook heel erg gaat om het gedrag van chauffeurs en de 

verantwoordelijkheid van hen. 

 

De aanpak van snelheid zal ook helpen om de wegen veiliger te maken. 

 

Als de autobereikbaarheid van onze gemeente niet wordt verbeterd schaadt dit onze economie. 

Niet alleen auto, we moeten juist breder kijken. 

OV verbinding naar landelijk gebied/dorpen is slecht. 

Algemene bereikbaarheid is belangrijk voor de economie. 

Vanaf Alkmaar slecht bereikbaar; dat is slecht voor toerisme en economie. 

Toekomst: zelfrijdend en op afstand besturend verkeer. Het is een toekomstvisie maar dan heb je de 

problemen waar we nu over praten niet meer. 

Je kunt het ook anders zien; de auto is een belemmering voor de bereikbaarheid 

Kijk breder dan alleen economie; kijk ook naar wat bereikbaarheid sociaal en maatschappelijk 

betekent. 

De ontwikkeling van thuiswerken is ook belangrijk om bereikbaarheid te verbeteren. 



Er is verschil tussen de stad Schagen en het landelijk gebied. Het landelijk gedeelte is minder goed 

bereikbaar. 

 

Wonen, werken, economie is allemaal met elkaar vervlochten. Bereikbaarheid is voor het hele pakket 

nodig. 

Het spoor, en bijvoorbeeld een toekomst gerichte visie middels lightrail, zou ook helpen de gemeente 

bereikbaarder te maken. 

We moeten breder kijken; openbaar vervoer is ook van belang. Ook juist naar dorpen en kleine 

kernen. 

Er moet aanvullend en flexibel vervoer komen in het landelijk gebied. 

Elektrisch rijden is goed en duurzaam, maar leidt nog steeds tot files. 

We moeten de auto niet meer gaan zien als persoonsgebonden; we moeten naar een systeem van 

delen of bestellen, via een app bijvoorbeeld. 

Deelauto’s en apps zijn een goede manier om bereikbaarheid te stimuleren. 

Bereikbaarheid is ook regionaal kijken, buiten de gemeentegrenzen; bijvoorbeeld de N9 of de ringweg 

van Alkmaar. 

Bereikbaarheid kan echt een struikelblok zijn voor de vestiging van grote, nieuwe bedrijven. 

Er is ambitie nodig om tot oplossingen te komen: denk groots. 

 

Nu is de bereikbaarheid op zich goed; soms is het wel druk. 

Meer bouwen betekent ook dat de bereikbaarheid moet worden vergroot. 

De oost-west verbindingen moeten we verbeteren, bijvoorbeeld een vaste verbinding bij de 

vlotbruggen. 

Woon-werkverkeer wordt steeds drukker, merken we. 

In de toekomst is er meer nodig dan nu. 

We moeten het breder trekken. Het gaat ook om OV; de trein en de bussen voor in de toekomst. 

Vrij liggende fietspaden zijn ook belangrijk. 

Deelauto’s en carpoolen helpt ook. 

Bereikbaarheid OV is nu slecht in dorpen/kernen; het wordt steeds minder. 

 

Conclusie: 

De bereikbaarheid is een heel belangrijke waarde. Er moet echter gekeken worden naar het 

hele plaatje, niet alleen naar auto maar ook naar goede OV verbindingen en fietsroutes. 

 

Er moet groter worden gekeken: meer toekomstgericht, inspelend op de nieuwste 

ontwikkelingen en systemen, buiten gemeentegrenzen, en in samenhang met wonen, 

werkgelegenheid en andere domeinen. 

 

Men is het er over eens dat het landelijk gedeelte van de gemeente geen goede OV 

verbindingen meer heeft.  

 

Er zijn geen betaalbare maatregelen te bedenken waarmee je automobilisten in OV of op de fiets 

krijgt. 

Men moet bewuster worden van het autogebruik en het voordeel van bijvoorbeeld  

elektrisch fietsen. 

Aan de volle fietsenstallingen te zien, gaat het wel de goede kant op. 

Het gaat om een mentaliteitsverandering. 

Het openbaar vervoer is nu te duur, maak het goedkoper of gratis. 

Er is nog steeds een enorm gemak om van A naar B te gaan met een auto. 

Investeer in fietspaden. 



Investeer in mogelijkheden voor fietsers. 

 

Maak het OV goedkoper of gratis. 

Er moet een beter systeem komen betreft OV: eenvoudiger, eenduidiger, flexibeler en aansluitend op 

elkaar. Niet allemaal verschillende dingen. 

Promoot het leasen van e-bikes en deelauto’s 

Een betere invulling van het OV is nodig. 

 

De meesten willen een goedkoper OV en een betere toepassing van het potentieel van OV. 

 

In kleine dorpen is vrijwilligersvervoer de enige manier om vrienden , familie en voorzieningen voor 

iedereen bereikbaar te maken. 

Het OV is teruggebracht. 

Dankzij de vrijwilligers bestaan er nu nog OV verbindingen in het landelijk gebied. Anders was dit niet 

mogelijk. 

De ervaring is wel dat wanneer je er een keer voor kiest, dat het dan vol zit. Dan ga je toch weer met 

de auto. 

Het is de taak van de Provincie om toch met een lijn langs de dorpen te rijden en daar willen we wel 

voor betalen, ook al is het niet winstgevend. 

Er moet iets komen van flexibeler OV, met een combinatie van grote en kleine bussen, 

overstapplekken en een bestelsysteem. 

 

Leefbaarheid buitengebied hangt hier mee samen: het is zoeken naar een systeem van OV dat 

bereikbaarheid stimuleert. 

Op lange termijn is het werken met vrijwilligers niet meer haalbaar. 

Tegelijkertijd is er een kwetsbaar netwerk en dat wordt alleen maar erger door bijv. de vergrijzing. 

Het kan niet meer allemaal met vrijwilligers. 

Mensen werken ook langer door, waardoor er minder vrijwilligers zullen opstaan. 

De dorpen moeten leefbaarder worden gemaakt, anders ontstaat er een leegloop en er is geen OV 

haalbaar meer. 

We moeten het niet willen om de minder mobielen afhankelijk te maken van vrijwilligers. 

Het is een taak van overheden. 

 

De bereikbaarheid naar dorpen is nu slecht. 

Het aantal vrijwilligers wordt minder. 

We moeten dit in de toekomst op een andere manier invullen. 

Vergrijzing zorgt voor een probleem. 

We vinden het belangrijk dat er vervoer naar de kernen blijft gaan. 

Er is de tendens dat er steeds meer verantwoordelijkheid bij de samenleving zelf ligt. Maar dit werkt 

niet altijd zo. Op deze manier ontstaan problemen voor eenzamen en minder mobiele mensen. 

Het moet veranderen, zo kan het niet verder. 

 

Conclusie: 

Men is niet tevreden over de bereikbaarheid van het landelijk gebied. Het OV schiet tekort. 

 

Er moet gezocht worden naar een nieuwe OV systeem dat kan zorgen voor goede 

bereikbaarheid van het landelijk gebied. Overheden hebben hierin een taak, want het is ook een 

maatschappelijke zaak. 

 



Verslag van de tafelrondes in de ‘Week van de Omgevingsvisie Schagen’ d.d. 13 januari 2020 

Thema Klimaatverandering  

 

 

Ronde 1 

 

Overlast hoort erbij 

Kan niet elke vorm van overlast vóór zijn; dat is onbetaalbaar. 

Er is een verschil tussen overlast eens in de honderd jaar en iets dat vaker voorkomt. 

Er is verschil tussen overlast en schade; schade voor bedrijf of particulier. 

 

Concrete schades: 

Toenemende verzilting. 

Brandgevaar in natuurgebieden. 

Riool is groot probleem; als dat misgaat, dan kunnen er volksgezondheidsproblemen optreden. 

 

Na discussie vier oneens en één eens met de stelling; allemaal hartstochtelijk. 

 

Oplossen verzilting bijvoorbeeld door verbreding duinenrij; als je te lang wacht is het steeds moeilijker 

om verzilting te keren. 

 

Maatregelen tegen gevolgen klimaatverandering is overheidstaak 

Als bedrijf doen wij al veel door ons werk in opdracht van overheden. 

Wat kunnen burgers doen? Is allemaal vrijblijvend en incidenteel; dat helpt uiteindelijk niet 

Initiatief ligt bij overheid  daarom is initiatief van vanavond zo mooi. 

 

Woordje ‘maar’ moet uit de stelling: overheid moet het oplossen. 

Overheid moet duidelijk zijn.  

 

Drie oneens - nou en of; één eens - nou en of; een eens - och… 

 

Samenvatting: 

Overheid moet maatregelen nemen om erge (onherstelbare) schades en overlast voor te zijn, maar 

incidenten moeten geaccepteerd worden. Stemming over het algemeen ‘hartstochtelijk’ voor of tegen. 

 

  



Ronde 2 

 

Overheden moeten het maar doen 

4 x oneens H, 2 x eens H en 2 x oneens Och 

 

Watertekort; daar kan de gemeente weinig aan doen. 

Brussel moet het oplossen! Anders betaal ik twee keer. 

 

Clusterbuien komen voor, gemeente kan in de openbare ruimte maatregelen nemen. 

Op mijn eigen kleine erfje kan ik maatregelen nemen tegen hitte, bijvoorbeeld door bomenschaduw.  

Preventief: aanpassen gedrag (klimaatneutraal) en het nemen preventieve maatregelen 

(dijkversterking); HHNK kijkt samen met gemeente waar problemen kunnen worden opgelost. 

 

Er worden in het buitengebied te weinig bosschages aangelegd om iets aan klimaatgevolgen te doen. 

 

Conclusie: gemeente moet wel het voortouw nemen; maar we moeten het samen doen. Overheid 

moet het organiseren. 

 

We moeten met de overlast leren leven 

7 x eens; vier och en drie nou en of! 

 

Gaat om mensenlevens, dan is het een andere zaak; dilemma = als we alles willen voorkomen, dan 

wordt het veel te duur (dat kunnen we uitrekenen). 

Nieuwe stadswijken kunnen handiger gebouwd of ingericht worden (souterrains kunnen tevens 

waterberging zijn). 

Verzilting kan probleem worden, ook voor drinkwatervoorziening.  

 

Bewoners en ondernemers kunnen zelf veel doen 

Als overheid het niet doet, dan zullen burgers en bedrijven het zelf moeten doen. 

Het heeft geen zin; als de buren niet meedoen dan helpt het toch niets. 

 

HHNK heeft behoefte aan vasthouden van water bij grote stortbuien; wil het schone regenwater niet in 

vuilwaterriool. 

 

Samenvatting: We kunnen niet alles oplossen; maar wat we kunnen doen moeten we doen; dat geldt 

voor de burger en voor de gemeente.  

Tafel is het er nog niet eens over welke oplossingen er moeten komen. 

 

 

  



Ronde 3 

 

We moeten er mee leren leven 

5 x oneens nou en of; 4 x eens Och 

 

Waterbergingen helpen wel en zijn betaalbaar; bos aanleggen helpt ook en is ook betaalbaar 

Preventief optreden; je weet dat het eraan komt, de hitte en de wateroverlast. 

 

Gemeente en HHNK moeten het maar doen 

2 x eens – och; 4 x eens nou en of; 3 x oneens – nou en of 

 

Besef moet bij de burger zelf komen; 

Gedeelde verantwoordelijkheid; ik betaal er graag voor. 

 

Oneens omdat burger medeveroorzaker is en medeoplosser moeten zijn. 

Overheid moet wel regie voeren op de oplossing; misschien door slimme verleiding van de burgers tot 

goed gedrag. 

Coördinerende taak wel bij de gemeente; welke overheid anders? 

 

Stimulerende rol gemeente. 

 

Bewoners en bedrijven kunnen zelf veel doen 

7 x hartstochtelijk eens, 2 x och eens 

 

Groene daken; zonnewering; airco. 

 

Samenvatting: Aanvankelijk gespreide stemming met verschillen in hartstocht. Eindconclusie: het is 

een gedeeld probleem, dat we niet op de ander mogen afschuiven. We mogen van de overheid 

verwachten dat die een stimulerende en coördinerende rol op zich neemt. 

 

 

 

 

 



Verslag van de tafelrondes in de ‘Week van de Omgevingsvisie Schagen’ d.d. 13 januari 2020 

Thema Energie 

 

 

Ronde 1 

 

Stelling 1: zonnevelden en windturbines kunnen absoluut niet in natuurgebieden  

 

Eens / Nou en of!  1  Oneens / Nou en of!  5 

Eens / Och   1   Oneens / Och   1   

 

Natuurgebieden kunnen geschikt maken bv door een natuurwal. 

Noodzaak dus ook in de natuur.  

Noodzaak maar niet in de natuur. 

Wind / vogels gaan niet samen.  

Natuur beschermen met name bij weiland / bossen / stranden / cultuur historische waarden.  

Natuur maken en bevorderen bij zon door saaien van zaden.    

Andere opties dan natuur/agrarisch gebieden begin daar.  

 

Stelling 2: zonnevelden en windturbines zijn een kans voor ondernemers in het buitengebied 

 

Eens / Nou en of!  2   Oneens / Nou en of!  0 

Eens / Och   4   Oneens / Och   2  

 

Zon  

Zelf weten wat je wilt ontwikkelen op je eigen grond.   

Meer ruimte / meer biodiversiteit met zon. 

Geen versnippering van het landschap dus niet aan de ondernemer overlaten = regulering en dus 

geen subsidies meer verstrekken.  

Nieuwe risico’s bij versnippering.  

 

Wind  

Kleine windturbines moet mogelijk zijn voor eigen gebruik. 

Grote windmolen in lijnopstelling.  

 

Opslag  

Energieopslag in bestaande bewoning is gevaarlijk i.v.m. brandgevaar / locatie controleren is 

belangrijk / overheid moet dit reguleren.  

 

Stelling 3: voor zonnevelden en windturbines geldt, wie er op uitkijkt moet er ook van kunnen 

profiteren 

 

Eens / Nou en of!  1   Oneens / Nou en of!   

Eens / Och   6   Oneens / Och   1   

 

1x geen compensatie voldoende - grote windmolens veranderd landschap aanzienlijk en geeft 

overlast (geluid).   

Niet alleen kijken naar winst oogpunt of niemand last laten hebben of geen subsidies meer 

verstrekken.   

Profiteren o.b.v. aandelen dan heb je er meer begrip voor.  



Stelling 4: draagvlak creëren is onmogelijk  

 

Eens / Nou en of!  1   Oneens / Nou en of!  5 

Eens / Och     Oneens / Och   2  

 

Nooit iedereen op 1 lijn.  

We zullen wel moeten.  

 

  



Ronde 2 

 

Stelling 1: draagvlak creëren is onmogelijk  

 

Eens / Nou en of!    Oneens / Nou en of!  5 

Eens / Och     Oneens / Och   1  

 

Ja, iedereen is overtuigd dat er iets moet gebeuren (bedrijven / inwoners).  

Stappen zetten met elkaar.  

Beperkt door de technische ontwikkelingen.  

We betalen nu ook al veel kosten zijn nu ook al hoog (saldering / elektra kosten / elektrische auto).  

Draagvlak behouden.  

Fasering van het aardgas af is onzinnig t.o.v. andere landen in Europa (in Duitsland krijgen inwoners 

juist subsidie om aardgas te gebruiken).  

Referendum over aardgas om draagvlak niet te verliezen.  

Goede voorbeeld geven ook in de openbare ruimte (winkelstraat/na-isolatie).  

 

Stelling 2: draagvlak voor grote zon en wind in Schagen gaat niet lukken  

  

Eens / Nou en of!  6   Oneens / Nou en of!   

Eens / Och     Oneens / Och    

 

Schagen is groen / zichtlijnen worden doorbroken door windparken = grote impact.  

Zon is verfrommeling. 

Wind op zee.  

Huidige technieken zijn bepalend en beperkend. 

 

Stelling 3: voor zonnevelden en windturbines geldt, wie er op uitkijkt moet er ook van kunnen 

profiteren 

 

Eens / Nou en of!  2  Oneens / Nou en of!  1 

Eens / Och     Oneens / Och   3 

 

Niet alleen lokaal profiteren maar in heel Nederland mag iedereen profiteren. 

Wie de meeste schade heeft moet meer kunnen profiteren.  

Groene stroom hoeft niet uit Nederland te komen.  

Sociale wijkteam.  

 

Stelling 4: zonnevelden en windturbines kunnen absoluut niet in natuurgebieden  

 

Eens / Nou en of!  4   Oneens / Nou en of!   

Eens / Och  1   Oneens / Och   1   

 

In verhouding moet dit kunnen omdat we de opgave anders niet kunnen behalen.  

Te veel impact dus nee. 

Natuurgebied = duingebied = geen wind / wel zon.   

Maatwerk.  

 

 

 



Samenvatting  

- Grote windmolens zijn lastig.  

- Iedereen moet kunnen profiteren, vooral directe omwonenden. 

- Ondernemers als inwonende helpen met verduurzaming.  

 

 

  



Ronde 3 

 

Stelling 1: zonnevelden en windturbines kunnen absoluut niet in natuurgebieden  

 

Eens / Nou en of!  5  Oneens / Nou en of!   

Eens / Och   4   Oneens / Och   1  

 

Wel = Natuur zijn goed te combineren om elkaar te versterken => meer natuur creëren aan de randen 

van natuur / niet in het zicht. 

Niet = Natuur niet volbouwen => open houden  => wel in buitengebied => Duingebied mag wel zon 

parkeren  benutten.  

Agrarisch gebied mag wel.  

Nederland is te klein / Nederland is al versnippert / we moeten compromissen maken. 

 

Stelling 2: voor zonnevelden en windturbines geldt, wie er op uitkijkt moet er ook van kunnen 

profiteren  

 

Eens / Nou en of!  9   Oneens / Nou en of! 

Eens / Och     Oneens / Och    

 

Geld / energiekorting / rechtstreeks aansluiten / aandelen / sociale voorzieningen in de wijk. 

 

Stelling 3: draagvlak voor grote zon en wind in Schagen gaat niet lukken  

  

Eens / Nou en of!     Oneens / Nou en of!  5 

Eens / Och   1   Oneens / Och   3  

 

Positief  

Er moet iets gebeuren maar vorm is wel bepalend voor draagvlak. 

Investeren in informeren in de maatschappij => iedereen doet mee.  

Financiële drempel wegnemen (financieel / kennis / juiste boodschap / betrouwbare partner zoals 

overheid).  

Iedereen eigen verantwoordelijkheid.  

 

Stelling 4: zonnevelden en windturbines zijn een kans voor ondernemers in het buitengebied 

 

Eens / Nou en of!  2  Oneens / Nou en of!   

Eens / Och   5   Oneens / Och   1  

 

Positief zon  

Ondernemer geheel vrij laten.  

Meerdere locaties aanwijzen bv agrarisch grondgebied / let op negatieve gevolgen voor 

recreatiegebied.  

Ruimte gebrek dus overal mogelijk maken.   

 

Wind  

Gebieden concentreren voor grote molens.  

 

 

 



Algehele conclusie   

- Regulering door overheid met aanwijzen van gebieden. 

- Zon niet mega groot maar verspreid.  

- Gun ondernemers de kansen maar wijs zones aan waar wel / waar niet.  

- Natuur : zo veel mogelijk ontzien / parkeren overdekken in zon.  

- Draagvlak creëren.  

- Energie wijkteams.  



Verslag van de tafelrondes in de ‘Week van de Omgevingsvisie Schagen’ d.d. 13 januari 2020 

Waardentafel 

 

 

Ronde 1 

 

 Groene, diverse omgeving 

De omgeving is groen (rijk aan natuur) en biedt veel variaties; bijvoorbeeld in kust en 

landbouwgebied, maar ook in dorp en stad. 

 

 Karakteristieke plekken en routes 

Overal in het landschap voel je de historie nog; ook naast het bekende voorbeeld van de 

Westfriese Omringdijk. 

 De vele wandel- en fietsroutes 

Met name diegene die niet bereikbaar zijn met/zichtbaar zijn vanuit de auto 

 

 De duinstrook 

En dan met name haar 

 (relatief) onbebouwde karakter 

De natuurlijke duinovergang biedt geen uitzicht op flatgebouwen en het natuurlijke 

karakter van het strand en de duinen is hier nog bewaard gebleven. 

 

Hierbij wordt als aanvulling genoemd dat het toerisme moet worden 

gekoesterd, maar de natuur hierbij niet moet worden vergeten. Als men de 

recreatieparken nabij de duinstrook opknapt, blijven de duinen vrij.  Daarnaast 

dient er goed vervoer van en naar het strand te zijn, moet toeristen genoeg 

geboden worden op het gebied van beleving, worden de strandentrees 

momenteel als smerig ervaren en is er een behoefte aan faciliteiten (zoals 

douches) op het strand. 

 

 Verblijfsrecreatie dichtbij het strand (op loopafstand minder dan 1 km) 

Geldt als zowel een toeristische als een economische waarde. 

 

 De sociale waarden 

Het (koesteren van het) verenigingsleven en de festiviteiten in de dorpen; ‘Paasvee’ en dorps-

specifieke feesten bieden de individuele dorpen karakter, en de jeugd een reden om in de 

gemeente te blijven wonen. 

 

 De binnenstad van Schagen 

Schagen heeft een binnenstad waar je echt een middag naartoe kan: een gezellig 

winkelgebied dicht in de buurt. 

 

 De bestendigheid van het gebied en haar karakter 

In de laatste 50 jaar is hier en daar natuurlijk iets veranderd, maar het gebied is hierdoor nooit 

ontwricht en het karakter is behouden. 

 

 De lokale ondernemers 

Zij die binding hebben met het gebied dienen eigenaar te zijn en blijven van bijvoorbeeld 

recreatiewoningen: het geld blijft dan in de regio. Dus in plaats van ketens. 

 



Als laatste aanvullingen worden nog genoemd: 

De diversiteit van het landschap en de verschillende bebouwde gebieden 

(zoals benoemd in de eerste waarde) moet worden bewaakt. Met een 

verandering naar een Ja-Mits cultuur onder de Omgevingswet, dreigt het 

gevaar dat de identiteit van de dorpen wordt aangetast. Niet iedereen moet 

overal zijn mening kunnen doorvoeren. 

De kleine buurtschappen moeten in de huidige staat worden bewaard; hier 

niet uitbreiden. 

 

  



Ronde 2  

 

 De stad Schagen 

De stad Schagen heeft een dorpse uitstraling. Ook hier geldt: ‘ons kent ons’. 

 

Er wordt een opmerking gemaakt over 5G. Naast de energie- en 

omgevingswettransities heeft de digitale transitie ook gevolgen. Zo moeten er 

bijvoorbeeld veel nieuwe kabels gelegd worden. Het vermoeden is dat de 

komende 5 jaar in verband met het 5G netwerk 10% meer antennes moeten 

worden geplaatst. Waar voor 4G nog geen dekkingsplicht gold, geldt dit voor 

5G straks wel. Momenteel zijn er trouwens (onder de aanwezigen) geen 

klachten over het bereik in de gemeente. Volgens aanwezigen zit er 

meerwaarde in een goede samenwerking tussen de gemeente en de bij dit 

onderwerp betrokken bedrijven; men kan elkaar helpen (samen 

bodemonderzoek uitvoeren, werk in de ondergrond combineren). Daarnaast 

wordt benadrukt dat er dus tegenwoordig ook een goede ruimtelijke ordening 

in de ondergrond dient te zijn; het wordt er als maar drukker. 

 

 Groene, diverse gemeente 

(zie ook ronde 1) 

 

Als aanvulling wordt opgemerkt dat dat men voldoende aandacht besteed 

aan het groen, maar dit in het kader van een gezonde omgeving ook zeker 

moet blijven doen in de toekomst. 

 

 De voorzieningen 

De bereikbaarheid en het niveau van de voorzieningen, bijvoorbeeld op het gebied van zorg of 

ontmoeting, zijn goed. Dit is vooral het geval in de stad Schagen. In de kleinere kernen valt dit 

dan weer wat tegen. 

 Schagen is een dementievriendelijke gemeente. 

 

Als aanvulling wordt opnieuw genoemd; er moet focus liggen op het behoud 

van het niveau en de bereikbaarheid van deze voorzieningen.  

 

 Goede cultuurgrond 

Voor een agrariër vormt Schagen een goed gebied om in te opereren: zo is er bijvoorbeeld 

goede bollengrond. 

 

 Goede waterhuishouding 

De waterhuishouding is verbeterd naar aanleiding van problemen op het gebied van verzilting 

en bodemkwaliteit nabij Petten. 

 

 De bereikbaarheid in de gemeente 

Dit is, naast de specifieke bereikbaarheid van de voorzieningen, goed geregeld in de 

gemeente (o.m. aanwezigheid station in Schagen) 

 

Als nadere uitleg wordt hierbij genoemd dat het gratis parkeren in de stad 

Schagen erg aangenaam en waardevol wordt gevonden. Wellicht kiezen 

toeristen daardoor zelfs eerder voor Schagen in tegenstelling tot een andere 

stad. 



 

 De ruimte in het buitengebied 

De openheid en het groen in het buitengebied worden waardevol gevonden: de ruimte die je 

er ervaart is een sterk positief contrast met de drukte en hectiek van bijvoorbeeld Amsterdam. 

Het is prettig dat de bevolkingsdichtheid er laag is. 

 

De aanwezigen worden gevraagd een aantal waardevolle dingen te noteren die bij hen opkomen 

wanneer zij denken aan Schagen. De uitkomsten zijn hierbij als volgt: 

 

 Identiteit van de dorpen 

 Aantrekkelijk voor toeristen 

 Polderlandschap   (cultuurhistorisch en economisch) 

 Gemoedelijkheid   (een stad met een dorpsgevoel) 

 Weids     (groene open landschappen) 

 Stad en strand    (zowel strand als stad, waar heb je dat?) 

 Evenementen    (Paasvee, markten, muziektuin Schagen) 

 Toegankelijk    (weinig hekken/afgezette gebieden) 

 Wisselend agrarisch landschap  (meerdere kleuren in meerdere seizoenen) 

 Variërend strand 

 Omgeving waar tegelijkertijd gewerkt en gerecreëerd kan worden  

 Centrum van Noord-Holland Noord (lekker uiteten, leuk winkelen/uitgaan) 

 

  



Ronde 3 

 

 De sociale cohesie 

In de gemeente wordt veel gedaan aan vrijwilligerswerk; men heeft belangstelling en draagt 

zorg voor elkaar. 

 

Als aanvulling wordt genoemd dat men dit wel actief in stand moet gaan 

houden, vooral met het oog op vergrijzing. 

 

 Landschap 

De Westfriese Omringdijk en andere basisstructuren verdienen het behouden te worden. 

 

 De stad Schagen 

Het centrum van de stad ligt ook echt nog altijd in het centrum. In een zogenoemde 

kruisstructuur is vanuit de compacte kern gelijkmatig naar buiten gebouwd. 

 

 Een korte afstand van stad naar platteland 

Vanuit de stad ben je heel snel in de openheid van het buitengebied, wat als erg prettig wordt 

ervaren. 

 

 Regiostad 

De stad Schagen is van alle voorzieningen voorzien. 

 

 De eigen identiteit van de dorpen 

 

Hierop aanvullend wordt genoemd dat deze zeker moet worden behouden, 

bijvoorbeeld naast/bij het verbeteren van de bereikbaarheid. 

 

 De Grote Sloot 

Naast de Westfriese Omringdijk is de Grote Sloot een gewaardeerd landschapsbepalend 

element. 

 

 Het strand 

Het is goed dat er geen flats aan de kust staan en het strandgebied kan worden ervaren als 

open natuur. 

 

Als kanttekening wordt nog vermeld dat het feit dat in dorpen een vrijwillige 

brandweer ontbreekt getuigt van een minder krachtige levensgemeenschap 

(wellicht door vergrijzing). Bij deze kwestie moeten we ook nog afwachten wat 

regelgeving vanuit de EU gaat doen (gelijke beloning voor gelijke 

werkzaamheden). 

 

De aanwezigen worden gevraagd een aantal waardevolle dingen te noteren die bij hen opkomen 

wanneer zij denken aan Schagen. De uitkomsten zijn hierbij als volgt: 

 

 Ruimte     (i.p.v. Amsterdam, waar alles hutjemutje is) 

 Veel groen 

 Goede voorzieningen 

 Westfriese Omringdijk beschermen 

 Schagen compact houden 



 Landschappelijk boeiend  (lintbebouwing, etc.) 

 Stille kust 

 Openheid van mensen en landschap (recht voor zijn raap-mentaliteit van de mensen  is 

prettig)  

 Rust 

 Nabijheid van voorzieningen   (stad Schagen) 

 Eenvoud    (rustige stranden, geen Ziggodome in Schagen)  

 Leefruimte    (met een minuut of 5 heb je ruimte om je heen) 

 Regiogemeente   (gezelligheid, evenementen, gemoedelijkheid 

 Strand, duinen, bossen   (in dit geval nadrukkelijk bij Petten veel variatie)  

 Saamhorigheid 

 

Als laatste aanvullingen worden nog genoemd: 

 Kerken in de kernen   (DOP’s behouden/ er van maken) 

 Stolpboerderijen 

 Windmolens     (nou ja, de oude dan) 

 De isotopenproductie    (het belang van het medisch onderzoeksbedrijf) 

 De ontwikkeling van campus Petten 

  



Samenvattend: 

 

Samenvattend wordt door elke gespreksleider een pitch gehouden waarin op hoofdlijnen de 

besproken onderwerpen uit de drie rondes terugkomen. Voor de waardentafel is deze concluderende 

pitch als volgt opgebouwd: 

 

Strand en stad, waar heb je dat? 

Bij het strand (en de duinen) kwamen de termen ‘variatie’ en ‘natuurlijk’ vaak terug. De kuststrook is 

relatief stil en onbebouwd. Bovendien leent de gemeente zich ervoor dat  de recreatie zich op 1 

kilometer van het strand kan bevinden, wat als positief wordt ervaren door ondernemers. 

Over de stad zijn veel positieve zaken steeds teruggekomen; zo kun je er lekker eten, leuk winkelen 

en biedt de compacte stad alle voorzieningen dichtbij aan. 

 

Schagen is een groene gemeente met een grote diversiteit. Zo vind je er karakteristieke kernen, met 

molens, kerken en stolpen. Maar ook landschappelijke diversiteit is waardevol: de Westfriese 

Omringdijk, de Grote Sloot en kleine wandelpaadjes zijn goede voorbeelden. 

 

De sociale cohesie is de derde volmondig genoemde trots: het verenigingsleven en de jaarlijkse 

evenementen als het Paasvee zijn essentieel voor Schagens vele kernen. 

 

Als conclusie van deze verslaglegging: 

Tijdens de avond zijn veel kanttekeningen genoemd; vaak ging dit dan om het uiten van bezorgdheid. 

‘Dit moeten we wel bewaken’ of ‘Dit verdiend de aandacht’. Ze zijn in dit verslag opgenomen omdat 

het oprechte zorgen waren vanuit deelnemers, die in het kader van inventarisatie wel getuigen van de 

waarde die men ergens aan geeft. 

De inventarisatie van de waarden van de gemeente Schagen (zoals opgehaald in de sessie) is als 

volgt samen te vatten in de volgende waarden. Deze zijn het vaakst genoemd of het duidelijkst 

benadrukt tijdens de avond. 

 

Een open, natuurrijk landschap met een wereld aan variatie. 

Strand, duinen, buitengebied en stad in één gemeente, met bovendien een scala aan 

landschappelijke en cultuurhistorische elementen als de Westfriese Omringdijk en de Grote Sloot, die 

weer zorgen voor variatie in de vele kleine dorpen en buurtschappen. 

 

Prettig wonen, recreëren en ondernemen. 

De weidsheid en rust van het open landschap biedt een welkom contrast met de drukke Randstad 

voor bewoner en toerist. Het toerisme en de afstand tot de zee en de onbebouwde duinen, evenals de 

rijke cultuurgronden maken van Schagen bovendien een interessante plek voor ondernemers. 

 

Samenhang en karakter in de kernen 

Het verenigingsleven en de jaarlijkse evenementen worden vaak genoemd als drijvende factoren van 

de dorpen en buurtschappen in Schagen. Men zorgt hier voor elkaar, maar is ook trots op de 

individualiteit van hun dorp. 

 

De stad Schagen als middelpunt 

Het centrum van de gemeente en heel Noord-Holland Noord; de stad Schagen vormt voor de 

omgeving een kern van goed te bereiken voorzieningen. Het oude stadscentrum biedt bovendien, ook 

voor toeristen, een prachtplek om te winkelen of uit eten te gaan. Hierdoor telt het zeker als stad, 

terwijl ook wordt genoemd dat het desalniettemin een dorpsgevoel behouden heeft. 

 


