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Geachte dames en heren, 

 

Op 6 september 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van gemeente 

Schagen de ‘Evaluatie van het Beleid Zonneparken’ vastgesteld en bepaald dat het Beleid 

Zonneparken moet worden bijgesteld. Met deze brief informeren we u over ons besluit om het 

beleid voor ‘Zonneparken’ voor zes weken ter inzage te leggen.  

 

Actualisatie 

In het ontwerp beleid Zonneparken staat waar zonneparken mogen komen en onder welke 

voorwaarden. Het nieuwe beleid maakt o.a. mogelijk dat zonneparken kleiner dan 2ha zijn 

toegestaan bij agrarische bedrijven, om op die manier agrariërs te ondersteunen in de 

verduurzaming van hun bedrijf.  

Tevens zijn de zoekgebieden van de Regionale Energie Strategie (RES) grotendeels 

overgenomen in het ontwerp beleid Zonneparken: het aangepaste beleid bevat minder 

zoekgebieden dan de RES-zoekgebieden 1.0 uit 2021. Dit komt omdat de haalbaarheid voor 

grotere zonneparken in deze gebieden is onderzocht. Alleen de kansrijke zoekgebieden zijn 

overgenomen in het beleid voor Zonneparken. Er zijn geen nieuwe zoekgebieden toegevoegd in 

het beleid die afwijken van de RES. 

 

Publicatie 

Deze bijstelling is nu gereed en op woensdag 11 januari 2023 wordt de actualisatie van het 

Beleid Zonneparken gepubliceerd. Bewoners en belanghebbenden worden actief geïnformeerd 

over deze aanstaande wijziging via de dorpsraden en het participatieplatform 

“SamenSchagen”. Ook buurgemeenten worden geïnformeerd. Vanaf 11 januari 2023 zijn de 

stukken van het ontwerp actualisatie beleid Zonneparken te vinden via: 

https://www.schagen.nl/actualisatie-beleid-zonneparken.  

 

Iedereen die wil reageren op het ontwerp beleid, kan een zienswijze indienen tot en met 

woensdag 22 februari 2023. Voor meer informatie (inhoudelijke vragen) wordt een online 

informatiebijeenkomst georganiseerd op maandag 23 januari van 19:30 tot 21:00 uur. 

 

Na afronding van de inspraakprocedure zal het al of niet gewijzigd beleid aan u, voor 

besluitvorming, worden voorgelegd. 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders, 

De portefeuillehouder 

 

Hans Heddes 

Raadsinformatiememo 

https://www.schagen.nl/actualisatie-beleid-zonneparken

