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Aanscherping beleid zonneparken

Publiekssamenvatting
Op 19 februari 2019 heeft de gemeenteraad het beleid voor grondgebonden zonne-installaties 
(zonneparken) vastgesteld. Nu er circa één jaar meegewerkt is, is behoefte aan een aanscherping 
van de regels in het beleid.

Voorgesteld besluit
1. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen op het beleid zonneparken (zoals opgenomen in 
Bijlage 1 - Regels aangepast);
2. Opdracht te geven om een integrale evaluatie van het beleid zonneparken te verwerken in het 
proces van de Regionale Energie Strategie (RES).

Aanleiding
Op 19 februari 2019 heeft uw raad het beleid vastgesteld voor zonneparken in de gemeente 
Schagen. Inmiddels wordt hier bijna een jaar mee gewerkt en is gebleken dat er behoefte is aan 
aanscherping van de regels in het beleid.

Hierom was ingezet op een evaluatie in de gemeenteraad van september, het college had echter 
behoefte aan meer betrokkenheid van de gemeenteraad bij de evaluatie (collegebesluit d.d. 17 
september 2019,stuknummer 19.044130). Op 12 november 2019 is daarom een bijeenkomst van de 
klankbordgroep van de raad geweest. Aanwezig waren: Dhr. Teerink, Dhr. Wiskerke, Dhr. Jansen, Dhr. 
Wang, Dhr. Kruijer en Dhr. Kroon en wethouder Beemsterboer. Uitgenodigd maar niet aanwezig waren 
Mevr. Bredewold en Mevr. Leijen.

Een integrale evaluatie is op dit moment niet het geschikte moment. In de klankbordgroep is 
besproken dit nu als aanscherping van het huidige beleid voor te leggen. Geadviseerd wordt om 
voor de evaluatie aan te sluiten het RES proces (zie bijlage 5 - Raadsinformatiememo RES, stuk nr. 19- 
060027). In dat proces komt de grootschalige opwek van zonne-energie uitgebreid aan de orde, 
gericht op zoeklocaties met draagvlak en goede landschappelijke inpassing. De resultaten van het 
RES-proces zullen waarschijnlijk ook leiden tot een herziening van het beleid voor zonneparken. Het ligt 
dan voor de hand om de integrale evaluatie van het huidige beleid in dat proces te verwerken.
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Aanleiding evaluatie
Besproken is de aanleiding en de omvang van de evaluatie: Aanleiding voor de evaluatie is dat bij 
de behandeling van de aanvragen ambtelijke tegen een aantal onduidelijkheden wordt 
aangelopen. De term evaluatie is daarom ook geen goede term het is meer een aanscherping van 
verschillende regels dan een evaluatie van het hele beleid.
Voorstel vanuit de klankbordgroep is dan ook om dit voorstel geen evaluatie te noemen maar een 
aanscherping van het beleid. De evaluatie wordt dan verwerkt in het RES-proces.

Uitkomst klankbordgroep
Tijdens het bespreken van het voorstel om de term ‘agrarische onrendabele gronden' te vervangen 
voor ‘restgronden’ ging de discussie vooral over de omvang en de uitgangspunten achter het hele 
beleid: ‘Ja, mits', daarbij werd aangegeven dat vooral kleine zonneparken en/of lokale ondernemers 
voor eigen gebruik een zonnepark zou moeten kunnen realiseren.

Het beleid zoals het nu is opgeschreven is meer een ‘nee, tenzij'-beleid dan een ‘ja-mits’-beleid. Dat 
blijkt ook wel uit het aantal consulten die zijn afgewezen omdat deze niet passen in het gemeentelijke 
beleid. In totaal (op het moment van schrijven) is bijna 21 hectare vergund van de ongeveer 250 tot 
300 hectare die met alle consulten en (concept) aanvragen zijn ingediend.
De uitkomst van de klankbordgroep is samengevat in bijlage 3 - Uitkomst klankbordgroep.

Belang
De gemeenteraad is het bevoegd orgaan om beleid vast te stellen en/of aan te passen.

Centrale vraag
Bent u het eens met de aanscherping van het beleid zonneparken?

Beoogd effect voor samenleving
De aangescherpte regels moeten het toetsen van de aanvragen vereenvoudigen, meer duidelijkheid 
bieden voor initiatiefnemers en omwonenden en meer ruimte bieden om medewerking te verlenen 
aan wenselijk geachte zonneparken.

Kader
Beleid zonneparken d.d. 19 februari 2019

Argumentatie
Agrarisch buiten bouwblok
» Uit de mindmaps - uitgangspunten van 10 januari 2019 is naar voren gekomen dat, als er

zonneparken komen, deze zorgvuldig moeten worden ingepast in het landschap en dat deze 
vooral niet te groot moeten zijn. In de klankbordgroep is dit ook besproken. De landschappelijke 
inpassing wordt geborgd door de toetsing aan het gemeentelijke beleid en het provinciale beleid 
wat hiervoor beschikbaar is. Met het voorstel van de klankbordgroep om zonneparken tot 2 
hectare toe te staan (onder de nodige voorwaarden, zie bijlage 1) wordt voldaan aan die 
tweede wens;

» De Agrarisch Beoordeling Commissie (hierna ABC) heeft in een gesprek op 21 november
aangegeven dat het een goed idee is om de regel omtrent onrendabele grond (in ieder geval 
zoals nu omschreven) uit het beleid te halen omdat dit per geval beoordeeld dient te worden en 
dit is sommige gevallen niet altijd even duidelijk te bepalen is.
De commissie heeft kennis genomen van het idee van de klankbordgroep om per agrarisch 
bedrijf een zonnepark van 2 hectare toe te staan. Daarbij heeft de commissie wel de 
kanttekening meegegeven dat dit, 2 hectare per agrarisch bedrijf, ook op verschillende 
manieren uitgelegd kan worden, (wanneer spreek je bijvoorbeeld van een agrarisch bedrijf?). Die 
kanttekening is daarom meegenomen in het voorstel en zijn er randvoorwaarden bijgekomen ten 
opzichte van het idee van de klankbordgroep;
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» Het voorstel om per agrarisch bedrijf 2 hectare toe te staan is in principe in lijn met het beleid wat 
al is vastgesteld. Immers, binnen een agrarische bouwblok mag er tot 2 hectare (maximale 
omvang bouwblok vanuit de provincie) een zonnepark gerealiseerd worden. Het voorliggende 
voorstel voor de regel “agrarische buiten bouwblok" neemt de noodzaak van het hebben van 
een bouwblok weg. Het resultaat is in principe hetzelfde, de procedure eenvoudiger;

» Wel is het toestaan van 2 hectare, in de meeste gevallen, in strijd met de regels die de provincie 
stelt aan de locatie van een zonnepark. Uitgangspunt van de provincie is namelijk dat deze in 
beginsel aansluitend is op bestaand stedelijk gebied. Deze voorgestelde regel maakt op veel 
meer locaties een zonnepark mogelijk, ook op locaties die niet aansluitend zijn op bestaand 
stedelijk gebied.

Hardheidsclausule
» De klankbordgroep heeft ook aangegeven niet tevreden te zijn met de huidige

hardheidsclausule. Deze is voor te veel interpretaties vatbaar en dit leidt tot discussies. 
Omwonenden zien vaak de meer waarde van het innovatieve aspect niet of onvoldoende in de 
uitvoer van het zonnepark waardoor zij tegen een normaal zonnepark aankijken.
Deze werking van de hardheidsclausule is in ieder geval niet de bedoeling geweest bij het 
opnemen van de clausule in februari 2019. De regel blijkt in de praktijk niet goed toepasbaar.
De klankbordgroep heeft voorgesteld om een meer algemene hardheidsclausule op te nemen 
(zoals hier boven beschreven). Het voordeel hiervan is dat er meer flexibiliteit in de afweging van 
het college komt om wel of niet mee te werken aan een initiatief. Het is al voorgekomen dat er 
een goed (op basis van ruimtelijke ordening) initiatief voorlag, maar niet paste in het beleid en er 
geen medewerking verleend kon worden. Met het uitgangspunt van het "Ja, mits" is dit een 
gemiste kans;

» De limitatieve opsomming die voor meerdere uitleg vatbaar is, is geschrapt. Er is in de plaats
daarvan gekozen om, indien een zonnepark niet voldoet aan de in het beleid gestelde regels, de 
bevoegdheid om wel of geen medewerking te verlenen aan het college toe te kennen.

Regels was-wordt
» In bijlage 2 - Regels was-wordt is een overzicht opgenomen welke regels aangepast worden en 

wat de motivatie per regels is om deze aan te passen en/of toe te voegen. Dit is gebaseerd op 
de input van o.a. initiatiefnemers, de klankbordgroep van de raad, de agrarisch 
beoordelingscommissie en beleidsmedewerkers.

Maatschappelijk draagvlak
In de evaluatie zijn de ervaringen van de initiatiefnemers en de ambtenaren meegenomen. Voor de 
gebruikerservaringen van de initiatiefnemers is naar 14 initiatiefnemers een vragenlijst gemaild met het 
verzoek dit in te vullen (zie bijlage 4) 7 daarvan hebben gereageerd. Die input van de initiatiefnemers 
is samen met de gebruikerservaring van de ambtenaren verwerkt in een eerste voorstel voor 
aanscherping. Dit is besproken met de klankbordgroep van de gemeenteraad. Zij hebben een ander 
voorstel gedaan, dat wat nu (na uitwerking) voorligt aan uw raad.

Ook is rekening gehouden met wat oorspronkelijk opgehaald is op 10 januari 2019 (de mindmaps, 
document nummers: 19.005718. 19.005719, 19.005720 en 19.005721)

Financiële consequenties
De aanscherping van de regels van het beleid zonneparken heeft geen financiële gevolgen. Voor de 
oprichting van het fonds, welke genoemd wordt in het beleid, zal wordt een separaat voorstel 
gedaan.

Communicatie van het besluit
Uw besluit zal worden gepubliceerd op overheid.nl en de kaart zal openbaar te raadplegen zijn op 
de gemeentelijke website en rechtstreeks via 
https://schaaen.nedaraphicscs.nl/web/thema/beleidzonneparken;
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Realisatie van het besluit
» De regels worden aangepast op de website

httpsV/schaaen. nedaraphicscs.nl/web/thema/beleidzonneoarken.html:

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

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen,

[émeentesecretaris burgemee:

De heeTTíH. Swellengrebel .P. van Kampen-NouwenMevroi

Gepubliceerde bijlagen:
Bijlage 1 - Regels aangepast
Bijlage 2 - Regels was-wordt
Bijlage 3- Uitkomst Klankbordgroep
Bijlage 4 - Achtergrond informatie
Bijlage 5- Raadsinformatiememo RES (stuk nr. 19-060027)
Bijlage 6 t/m 9 - de mindmaps, document nummers: 19.005718, 19.005719, 19.005720 en 19.005721)
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