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nadere nota van beantwoording zienswijzen Pallas-reactor

Publiekssamenvatting
De raad heeft op 5 en 6 september hoorzittingen gehouden. De vragen en nadere opmerkingen die 
tijdens deze hoorzitting naar voren zijn gekomen zijn in de nadere nota van beantwoording Pallas- 
reactor beantwoord. Ook is van de zitting een verslag gemaakt.

Gevraagde besluit
De nadere nota van beantwoording bestemmingsplan PALLAS-reactor, het verslag en de 
aangehechte inspreekreacties vast te stellen en te verklaren dat deze onlosmakelijk onderdeel 
vormen van de Nota van beantwoording zienswijzen bestemmingsplan PALLAS-reactor.

Aanleiding
Op 5 en 6 september is er door de raad van ide gemeente Schagen een hoorzitting gehouden 
betreffende het ontwerp bestemmingsplan PALLAS-reactor. Tijdens deze avond konden insprekers 
reageren op de concept Nota van beantwoording zienswijzen PALLAS-reactor (hierna NvZ).
In deze nadere Nota van beantwoording zienswijzen PALLAS-Reactor (hierna nadere Nota) zijn de 
vragen en antwoorden n.a.v. de hoorzittingen opgenomen. Tijdens de hoorzittingen zijn er vragen 
gesteld en opmerkingen gemaakt waarop in de nadere nota van beantwoording zienswijzen PALLAS- 
reactor antwoord wordt gegeven. De hoorzitting leidt niet tot een andere beantwoording van de 
zienswijzen, zoals die is neergelegd in de nota van beantwoording zienswijzen PALLAS-reactor.
Tijdens de hoorzitting is per inspreker een verslag gemaakt deze verslagen zijn terug te vinden in de 
bijlage. De nummering in de aanhef van het verslag is tevens gebruikt als aanhef voor de 
beantwoording. Voor zover de vraag niet in deze nadere Nota wordt herhaald kunt u deze in het 
verslag terugvinden. Bij de beantwoording van de vragen wordt verwezen naar de concept Nota 
van beantwoording zienswijzen, te herkennen aan de afkorting NvZ.

Belang
De nadere nota van beantwoording dient mee te worden genomen in de afweging om het ontwerp 
bestemmingsplan vast te stellen en dient onlosmakelijk onderdeel te worden van het bestemminsplan 
PALLAS-reactor en de Plan-MER met passende beoordeling

Centrale vraag

Bent u van mening dat de zienswijzen voldoende zijn beantwoord ?
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2. Nadere nota van beantwoording zienswijzen PALLAS-reactor en bijlagen
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Beoogd maatschappelijk resultaat
Met het houden van de hoorzittingen en het vervolgens beantwoorden van vragen en opmerkingen 
heeft u optimaal mogelijkheid geboden aan een ieder om zijn mening te geven op het ontwerp- 
bestemmingsplan PALLAS-reactor met bijbehorende stukken en de Plan-MER.

Kader
» Wet ruimtelijke ordening 
» Wet milieubeheer

Argumentatie
U dient bij het vaststellen van een bestemmingsplan gelegenheid te geven tot het indienen 
van zienswijzen. Deze zienswijzen dient u bij de afweging om een bestemmingsplan mee te 
wegen. Uw raad heeft er voor gekozen om mensen die eerder hadden ingesproken de 
mogelijkheid te geven om te reageren op de concept beantwoording van de zienswijzen.
U dient daarom vanuit zorgvuldigheid ook de nadere vragen en opmerkingen mee te laten 
wegen in uw besluitvorming. Het houden van een hoorzitting is niet wettelijk verplicht.

Maatschappelijk draagvlak
Uit de verschillende ingediende zienswijzen blijkt dat er zowel voor- als tegenstanders zijn tegen de 
komst van de PALLAS-reactor.

Financiële consequenties
n.v.t.

Communicatie van het besluit
» Insprekers zullen op de hoogte worden gebracht door het toesturen van de vastgestelde nota en 

de nadere nota van beantwoording zienswijzen PALLAS-reactor.

Realisatie van het besluit
» Na vaststelling zal het bestemmingsplan op de wettelijk voorgeschreven wijze worden vastgesteld 

inclusief de daarbij behorende stukken.

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen.

-Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

gemeentesecretaris burgemeester

De heer N.H. Swellengrebel In Kampen-NouwenMevrouw M.J.I

Gepubliceerde bijlagen:
1. Gespreksverslag en bijlagen
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