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Geachte dames en heren,
Op 11 februari 2020 heeft uw raad het beleid zonneparken aangepast. Hierbij is ook de
hardheidsclausule aangepast. Tijdens de raadsvergadering werd duidelijk dat de bevoegdheid
over de hardheidsclausule bij de gemeenteraad ligt.
Er zijn in de hardheidsclausule twee gronden om medewerking op te verlenen, een bijzondere
omstandigheid of een groot maatschappelijk belang. Voor beide geldt nog steeds dat hier
discussie over gevoerd kan worden wat hier wel of niet onder valt.
Het college heeft in de afgelopen weken een drietal conceptaanvragen conform het beleid
afgewezen. De vraag is of voor deze initiatieven de hardheidsclausule toegepast kan worden.
Het betreft de volgende initiatieven:
1.

Zeezoutinnovatie zonnepark ten zuiden van Witte Paal, in de Slikvenpolder;

Op deze locatie is geen agrarisch bouwblok waar aansluiting bij gezocht kan worden en
het oppervlakte is meer dan de maximaal toegestane 2 hectare.
Het idee van dit zonnepark van circa 8 hectare, is om met toepassing van een
innovatieve zeezout batterij, te voorzien in de opslag van energie om zo de pieken op
het net te ontlasten. Daarnaast wil de initiatiefnemer aan de linkerkant van het
plangebied een natuurontwikkeling van circa 6 hectare realiseren.
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2.

Shiitake kwekerij zonnepark ten oosten van Schagen, aan de Snevert;

De initiatiefnemer is voornemens, om gefaseerd in 9 jaar tijd, de gehele 5,5 hectare van
het zonnepark te voorzien van een shiitake paddenstoel kwekerij. Deze groeien op
boomstammetjes welke onder de panelen geplaats worden. Hiermee ontstaat een vorm
van dubbel grondgebruik.
Ook deze aanvraag past niet binnen het zonnepark beleid, ook hier is geen agrarisch
bouwblok waar aansluiting bij gezocht kan worden. Ook de omvang van 5,5 hectare is
meer dan de toegestane 2 hectare. Ook is de aanvraag in strijd met de ontwerp
omgevingsverordening van de provincie; dit is aangewezen als bijzonder provinciaal
landschap i.v.m. de openheid. Tenslotte wordt deze locatie nog onderzocht voor
andere ontwikkelingen, namelijk ten behoeve van sport en/of woningbouw.
3.

Waterberging zonnepark nabij de korte bosweg 48 in ’t Zand.

Ten slotte de derde conceptaanvraag. Deze locatie is gelegen binnen
weidevogelleefgebied en ook hier is geen bouwblok waar op aangesloten kan worden
en met circa 3,6 hectare groter dan de maximale 2 hectare.
Wat deze locatie bijzonder maakt is dat het plangebied ook aangewezen is als
waterberging.
Als bijlage van deze informatiememo worden de drie onderbouwingen van de
conceptaanvragen ter informatie meegestuurd.
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Het college wil de raad graag uitnodigen om de discussie aan te gaan in welke gevallen de
hardheidsclausule toegepast kan worden. En specifiek of voor de hier voor genoemde gevallen
de hardheidsclausule toegepast kan worden.
Als u in wilt gaan op de uitnodiging van het college kunt u deze memo laten agenderen voor
een oordeelsvormende vergadering.

Namens het college van burgemeester en wethouders,
De portefeuillehouder,

Jelle Beemsterboer

Meegezonden bijlagen:
Onderbouwing zeezout innovatie zonnepark;
Onderbouwing Shiitake zonnepark;
Onderbouwing Korte Bosweg 48
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