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Amendement voor de raadsvergadering van 11 februari 2020

Agendapunt 22

Onderwerp Aanscherping beleid zonneparken

Aan de raad

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen op 11 februari 2020 

Overwegende dat:
- de ruimtelijke kwaliteit (openheid, belevingswaarde, toekomstwaarde, 

gebruikswaarde) van het diverse landschap in de gemeente Schagen bijzonder is, 
in cultuurhistorisch maar ook in recreatief opzicht;
voorkomen moet worden dat er in dit landschap een lappendeken ontstaat wanneer 
her en der op gronden buiten het agrarisch bouwblok zonneparken worden 
gerealiseerd;
uit de ateliersessies voor de Regionale Energie Strategie (RES) een grote voorkeur 
blijkt voor het scenario “Landschap is leidend”;

- er vooralsnog geen dwingende redenen zijn om het onbebouwde agrarische 
landschap in te vullen met zonneparken;
er vooralsnog voldoende mogelijkheden zijn om zonnepanelen op daken te 
realiseren en we moeten constateren dat daar geen prioriteit aan gegeven wordt; 
bij de uiteindelijke vaststelling van de RES de juiste kaders worden vastgesteld voor 
de omvang van zonneparken in het onbebouwde agrarisch gebied;

- daarbij een rol speelt de vraag of binnen de grenzen van de gemeente energie 
moet/kan worden opgewekt boven de eigen behoefte en die vraag pas bij de 
vaststelling van de RES kan worden beantwoord;
agrariërs binnen het vigerende beleidskader zonder de “Regels voor Agrarische 
gronden buiten bouwblok” vooralsnog voldoende energie voor eigen gebruik kunnen 
opwekken.

In aanmerking nemende dat:
met de “Regels voor Agrarische gronden buiten bouwblok” feítelijk het agrarisch 
bouwvlak met 2 ha tot maximaal 4 ha wordt vergroot voor de nevenactiviteit 
“bedrijfsmatige energieopwekking” mede voor derden;
als het gaat om het op te wekken vermogen binnen de gemeente er vooralsnog 
voldoende mogelijkheden zijn met de overige beleidsregels, mogelijkheden waar het 
college een actief beleid kan ontwikkelen;
de onderbouwing van de (overigens overbodige en merkwaardige)
hardheidsclausule in de beleidsregels multi-interpretabel en feítelijk onbegrijpelijk is;
in eerste aanleg de raad gaat over het afwijken van de beleidsregels;
het behoud van de ruimtelijke kwaliteit, de belevingswaarde, het open karakter van
belang is voor inwoners en toeristen;
op korte termijn de concept RES gereed zal zijn;
de raad met dat concept RES een beter kaderstellend beleid kan ontwikkelen; 
de raad nauw betrokken wil zijn bij het proces van ontwikkeling de Regionele 
Energie Strategie en de betekenis daarvan voor Schagen; 
het in uit een oogpunt van zorgvuldigheid als ook naar de participanten in de



ateliersessies toe het van belang is daar nu geen voorschot op te nemen.

Stellen ondergetekenden voor 
Het besluit:

1. in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen op het beleid zonneparken (zoals 
opgenomen in Bijlage 1 - Regels aangepast met registratienummer 19.060561);

2. het college opdracht te geven om een integrale evaluatie van het beleid 
zonneparken te verwerken in het proces van de Regionale Energie Strategie 
(RES)

te wijzigen in:
1. de voorgestelde wijzigingen op het beleid zonneparken (zoals opgenomen in 

“Bijlage 1 - Regels aangepast” met registratienummer 19.060561) te wijzigen 
door het schrappen van:

a. “Regels voor Agrarisch gronden buiten bouwblok” zoals die 
voorkomen bij de gebieden Agrarisch. Bollenconcentratie. 
Weidevogelleefgebied en Overige gebieden:

b. de Hardheidsclausule
c. de noot “* indien het aantoonbaar (verzekerings)technisch niet 

mogelijk blijkt om zonnepanelen op de aanwezige bedrijfsbebouwing 
te plaatsen kan de gemeente afwijken van deze eis” uit de
“Regels voor Agrarisch binnen bouwblok” bij de dezelfde gebieden als 
genoemd onder a.;

en vervolgens met de (geamendeerde) wijzigingen op het beleid zonneparken in 
te stemmen;

2. dat afwijken van dit zonneparkenbeleid voorbehouden is aan de raad;
3. het college opdracht te geven een procesvoorstel te doen op welke wijze de 

evaluatie van het beleid zonneparken in de Regionale Energie Strategie voor de 
gemeente Schagen kan worden geïntegreerd.

Toelichting
Dit amendŵherat wordt mohdeling in de raad toegelicht.

Fractie Dĉ 
F.N.J. Jansen, ĥįáctievoorzitter


