
Seniors/'npa™; Schag,

Amendement voor de raadsvergadering van 11 februari 2020 

Agendapunt:22

Stuknummer: 20.008043

Stemming, d.d.
ū aangenomen 

verworpen 

n overgenomen 
J3-ingetrokken vóór stemming 

de ojiífier

Onderwerp : Aanscherping beleid zonneparken.

Aan de raad,

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen,

Constaterende dat:

» Er een lappendeken ontstaat binnen de gemeente wanneer er gekozen wordt voor een 
zonnepark op een locatie niet aansluitend op agrarische gronden buiten het bouwblok.

» Er tijdens het eerste lokale atelier van de RES, geen voorstanders waren voor het plaatsen 
van zonneparken op agrarische gronden.

» Er geen prioriteit gegeven wordt met betrekking tot het plaatsen van zonnepanelen op 
daken.

* Dat de raad gaat over eventuele afwijkingen van het zonneparkbeleid.

Overwegende dat:

» Reeds in juni de concept RES gereed moet zijn met daarin o.a. de zoekgebieden van
zonneparken. Dat we beter kunnen wachten totdat hier meer duidelijkheid is over plaatsing 
van zonneparken.

* Het behoud van het open karakter van ons landschap van belang is voor onze inwoners en 
toeristen.

Stellen ondergetekenden voor bijlage 1 behorende bij het besluit als volgt te wijzigen:

A.

Agrarisch
Regels voor Agrarische gronden buiten bouwblok
Op agrarische gronden buiten het bouwblok zijn zonneparken toegestaan als wordt voldaan aan het
volgende:

1. De locatie voor een zonnepark is aansluitend op het bouwblok van een agrarisch bedrijf;
2. De totale omvang van het zonnepark niet groter is dan 2 hectare (inclusief het oppervlakte 

van een eventueel reeds al aanwezige zonnepark binnen het bouwblok);
3. De locatie voor een zonnepark is niet aansluitend op een reeds bestaand zonnepark, tenzij 

sprake is van het aanvullen van een bestaande zonnepark tot de maximale oppervlakte als 
bedoeld in het tweede lid.

Te wijzigen in:



Agrarisch
Regels voor Agrarische gronden buiten bouwblok
Op agrarische gronden buiten het bouwblok zijn zonneparken toegestaan als wordt voldaan aan het 
volgende:

1. De locatie voor een zonnepark is aansluitend op het bouwblok van een agrarisch bedrijf;
2. De totale omvang van het zonnepark niet groter is dan 2 hectare (inclusief het oppervlakte 

van een eventueel reeds al aanwezige zonnepark binnen het bouwblok);
3. De locatie voor een zonnepark is niet aansluitend op een reeds bestaand zonnepark, tenzij

sprake is van het aanvullen van een bestaande zonnepark tot de maxiroaie-oppervlakte als
bedoe-ld-m het tweede lid.

B.
Voetnoot Agrarisch
*lndien het aantoonbaar (verzekering)technisch niet mogelijk blijkt te zijn om zonnepanelen op de 
aanwezige bedrijfsbebouwing te plaatsen kan de gemeente afwijken van deze eis.

Te wijzigen in:

*lndien het aantoonbaar (verzekering)technisch niet mogelijk blijkt te zijn om zonnepanelen op de 
aanwezige bedrijfsbebouwing te plaatsen dient de gemeenteraad te beslissen over eventuele 
afwijkingen.

C.

Bollenconcentratie
Regels voor Agrarische gronden buiten bouwblok
Op agrarische gronden buiten het bouwblok zijn zonneparken toegestaan als wordt voldaan aan het
volgende:

1. De locatie voor een zonnepark is aansluitend op het bouwblok van een agrarisch bedrijf;
2. De totale omvang van het zonnepark niet groter is dan 2 hectare (inclusief het oppervlakte 

van een eventueel reeds al aanwezige zonnepark binnen het bouwblok);
3. De locatie voor een zonnepark is niet aansluitend op een reeds bestaand zonnepark, tenzij 

sprake is van het aanvullen van een bestaande zonnepark tot de maximale oppervlakte als 
bedoeld in het tweede lid.

Te wijzigen in:

Bollenconcentratie
Regels voor Agrarische gronden buiten bouwblok
Op agrarische gronden buiten het bouwblok zijn zonneparken toegestaan als wordt voldaan aan het 
volgende:

1. De locatie voor een zonnepark is aansluitend op het bouwblok van een agrarisch bedrijf;
2. De totale omvang van het zonnepark niet groter is dan 2 hectare (inclusief het oppervlakte 

van een eventueel reeds al aanwezige zonnepark binnen het bouwblok);



dn—De locatie voor een zonnepark is niet aansluitend op een reeds bestaand zonnepark, tenzij
sprake is van het-aaovu-llen van een bestaande zonnepark tot de maximale oppervlakte als
bedoeld in het tweede lid.

D.
Voetnoot Bollenconcentratie

*lndien het aantoonbaar (verzekering)technisch niet mogelijk blijkt te zijn om zonnepanelen op de 
aanwezige bedrijfsbebouwing te plaatsen kan de gemeente afwijken van deze eis.

Te wijzigen in:

*lndien het aantoonbaar (verzekering)technisch niet mogelijk blijkt te zijn om zonnepanelen op de 
aanwezige bedrijfsbebouwing te plaatsen dient de gemeenteraad te beslissen over eventuele 
afwijkingen.

E.

Agrarisch
Regels voor Agrarische gronden buiten bouwblok
Op agrarische gronden buiten het bouwblok zijn zonneparken toegestaan als wordt voldaan aan het
volgende:

1. De locatie voor een zonnepark is aansluitend op het bouwblok van een agrarisch bedrijf;
2. De totale omvang van het zonnepark niet groter is dan 2 hectare (inclusief het oppervlakte 

van een eventueel reeds al aanwezige zonnepark binnen het bouwblok);
3. De locatie voor een zonnepark is niet aansluitend op een reeds bestaand zonnepark, tenzij 

sprake is van het aanvullen van een bestaande zonnepark tot de maximale oppervlakte als 
bedoeld in het tweede lid.

Te wijzigen in:

Agrarisch
Regels voor Agrarische gronden buiten bouwblok
Op agrarische gronden buiten het bouwblok zijn zonneparken toegestaan als wordt voldaan aan het 
volgende:

1. De locatie voor een zonnepark is aansluitend op het bouwblok van een agrarisch bedrijf;
2. De totale omvang van het zonnepark niet groter is dan 2 hectare (inclusief het oppervlakte 

van een eventueel reeds al aanwezige zonnepark binnen het bouwblok);
d-,—De locatie voor een zonnepark is niet aansluitend op een reeds bestaand zonnepark, tenzij

sprake is van het aanvullen-van een bestaande zonnepark tot de maximale oppervlakte als
bedoeld in het tweede lid.

F.
Voetnoot Agrarisch



*Indien het aantoonbaar (verzekering)technisch niet mogelijk blijkt te zijn om zonnepanelen op de 
aanwezige bedrijfsbebouwing te plaatsen kan de gemeente afwijken van deze eis.

Te wijzigen in:

*lndien het aantoonbaar (verzekering)technisch niet mogelijk blijkt te zijn om zonnepanelen op de 
aanwezige bedrijfsbebouwing te plaatsen dient de gemeenteraad te beslissen over eventuele 
afwijkingen.

G.
Hardheidsclausule
Het college van Burgemeester en Wethouders kan op verzoek van de initiatiefnemer afwijken van 
deze beleidslijn voor zover de verwezenlijking van een grondgebonden zonne-installatie (een 
zonnepark) wegens bijzondere omstandigheden onevenredig wordt belemmerd in verhouding tot de 
met deze beleidslijn te dienen gemeentelijke belangen.

Procedure:
Bij het toepassen van de hardclausule is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing of 
een wijziging van het bestemmingsplan.
Disclaimer:
Het kan bij toetsing van het initiatief blijken dat er een andere procedure van toepassing is. Dit is 
slechts een eerste indicatie welke procedure verwacht wordt. Hier kunnen geen rechten aan 
ontleend worden.

Te wijzigen in (Laten vervallen):

Hardheidsclausule
Het college van Burgemeester en Wethouders kan op verzoek van de initiatiefnemer afwijken van
deze beleidslijn voor zover de verwezenlijking van een grondgebonden zonne installatie (een
zonnepark) wegens bijzondere omstandigheden onevenredig wordt belemmerd in verhouding tot de
met deze beleidslijn te dienen gemeentelijke belangen.

Procedure:
Bij het toepassen-van de hardclausule is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing of
een wijziging van het bestemmingsplan.
Disclaimer
Het kan bij toetsing van het initiatief blijken dat er een andere procedure van toepassing is. Dit is
slechts een eerste indicatie welke procedure verwacht wordt. Hier kunnen geen rechten aan
ontleend worden.

En aan het raadsbesluit punt 3 toe te voegen: "3. Dat afwijken van dit zonneparkbeleţd
voorbehouden is aan de raad

En gaat over tot de orde van de dag

P.F.J. Vriende Beek

Seniorenpartij Schagen


