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BAUKJEJ 

 

 

 

 

 

 

Datum 

Ons kenmerk 

Aan 

Kopie aan 

Van 

Onderwerp 

 

woensdag 11 juli 2018 

18.067876 

De Gemeenteraad en steunfractieleden 

 

College van burgemeester en wethouders 

Procedure bestemmingsplan/Plan-MER 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Ter voorbereiding op de hoorzitting van 5, 6 en 7 (reservedatum) september a.s. ontvangt u 

hierbij de concept ‘nota van beantwoording zienswijzen’. In deze memo vragen we daarnaast 

tevens aandacht voor het vergunningentraject van Pallas in het algemeen, de bestemmingsplan 

procedure en de bijbehorende planning.  

 

Vergunningen traject PALLAS 

De huidige Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten is momenteel ruim vijftig jaar operationeel en loopt 

tegen het einde van zijn economische levensduur.  Stichting voorbereiding PALLAS-reactor heeft 

het voornemen om ter vervanging van de HFR een nieuwe reactor te realiseren.  

 

De PALLAS-reactor zal de bestaande productie van de HFR waarborgen en zich voornamelijk 

toeleggen op de productie van medische isotopen voor diagnose en behandeling, dit vormt de 

hoofdactiviteit van de toekomstige PALLAS-reactor, daarnaast vindt er ook onderzoek plaats.  

 

Alvorens tot realisatie kan worden overgegaan dient er een uitgebreid vergunningentraject te 

worden doorlopen. De gemeente is in dit traject voor een aantal vergunningen het bevoegd 

gezag, waaronder de bestemmingsplan procedure. Een overzicht van het volledige 

vergunningentraject en de daarbij horende bevoegde gezagen is opgenomen in het 

projectplan. Deze is als bijlage toegevoegd.   

 

Procedure bestemmingsplan/Plan-MER 

Om de PALLAS-reactor te kunnen realiseren, dient er een bestemmingsplanwijziging plaats te 

vinden. De gevraagde bestemmingsplanwijziging bestaat uit het vergroten van de bestaande 

nucleaire zone en het verhogen van de maximale bouwhoogte van 17,5 naar 24 meter. De 

gevraagde aanpassing van het bestemmingsplan gaat over een afwijking in locatie en in 

bouwhoogte.  

 

Omdat het bestemmingsplan gaat over een nucleaire activiteit en omdat de gevolgen voor het 

naastgelegen Natura2000-gebied moeten worden onderzocht is bij het bestemmingsplan een 

milieueffectrapportage (MER) vereist.  

 

De Plan-MER is beoordeeld door de Commissie m.e.r. De Commissie m.e.r. heeft op 26 april een 

positief advies uitgebracht (zie ook www.commissiemer.nl). Wat inhoudt dat de commissie 

aangeeft dat de milieueffecten voldoende zijn onderzocht. Tevens heeft de commissie een 

aantal aanbevelingen gedaan, deze zijn verwerkt in de ‘nota van beantwoording zienswijzen’.   
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Het bestemmingsplan ‘Pallas-reactor’ is op 26 februari ter inzage gelegd. Hier is een periode van 

vooroverleg aan vooraf gegaan met alle bevoegde gezagen en adviseurs van de gemeente 

Schagen. De documenten zijn zowel intern als extern beoordeeld.  

 

Concept ‘nota van beantwoording zienswijzen’  

De nota wordt behandeld tijdens de hoorzitting van 5, 6 en 7 (reservedatum) september. 

 

Deze nota is als bijlage toegevoegd. De concept ‘nota van beantwoording’ wordt tevens 

verstuurd aan de indieners van de zienswijze en zal gepubliceerd worden op de site van de 

gemeente Schagen.  

 

Hoorzitting 

De raad heeft besloten een hoorzitting te willen houden, deze is gepland op 5, 6 en 7 

(reservedatum) september in de MFR, Sportweg 5 in Petten. De indieners van de zienswijzen 

ontvangen hiervoor een uitnodiging (deze uitnodiging is als bijlage toegevoegd).  

 

Uiterlijk op 31 augustus a.s. zullen wij u laten weten welke personen en instanties komen inspreken 

en de planning voor beide avonden. Bij veel interesse zal er op vrijdag 7 september een extra 

avond worden belegd. 

 

Planning procedure  

Hieronder vindt u een overzicht van de planning, deze planning is afhankelijk van de definitieve 

besluitvorming.   

 

24 juli  Besluitvorming BP/Plan-MER B&W 

5/6/7 sept Hoorzittingen  

18 sept Terugkoppeling in B&W n.a.v. de hoorzittingen (indien nodig)  

25 sept Stukken aanbieden bij de griffie t.b.v. de  vaststelling  BP/Plan-MER aan de 

Raad  

2 okt Agenda commissie  

16 okt Oordeelsvormende vergadering 

13 nov Vaststellen Raad  

 Publicatie 

 Terinzagelegging vastgesteld BP 

 Beroepsprocedure 

 

Documenten 

De bestemmingsplan procedure ‘Pallas-reactor’ bevat diverse documenten. Deze zijn voor u in 

te zien via de het raadsinformatiesysteem Notubox (via de app op de datum van 6 september 

2018) 

 

Vanaf heden zijn hier de concept documenten op geplaatst waarvan het college op 24 juli 

heeft besloten deze aan de raad ter vaststelling voorlegt(13 nov).  

Het betreft:  

1. Aangepast bestemmingsplan (concept) - op basis van de diverse adviezen is het 

bestemmingsplan aangepast. De aanpassingen zijn terug te vinden in nota van 

beantwoording zienswijzen. Het aangepast bestemmingsplan kan op verzoek door de 

raad, naar aanleiding van de hoorzitting nog worden gewijzigd inclusief 

beeldkwaliteitsplan.  

2. Plan MER en advies van de commissie m.e.r.  

3. Nota van beantwoording zienswijzen(concept) 

 

Er wordt expliciet gesproken over concept documenten aangezien er de mogelijkheid bestaat 

dat deze documenten op verzoek van de raad na de hoorzitting nog worden aangepast. Hier is 

in de planning rekening mee gehouden.  
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Wij gaan ervan uit uw hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben 

naar aanleiding van het bovenstaande dan kunt deze versturen aan de griffie 

(griffie@schagen.nl). Zij zorgen ervoor dat uw vragen intern worden uitgezet en worden 

beantwoord. In verband met de komende vakantieperiode kan de beantwoording langer op 

zich laten wachten dan u van ons gewend bent.  

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

 

 

 

Marjan van Kampen - Nouwen 

 

 

 

 

 

Bijlagen: 

1. Brief uitnodiging hoorzitting  

2.  Projectplan PALLAS  
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