
Stuknummer: 20.008040

Schagen
DUURZAAM SCHAGEN

Samen een l eerbaar Schagen

PvdA
SCHAGEN HÍI GAAI OM KOEREEN

AMENDEMENT

De gemeenteraad van Schagen, bijeen op 11 februari 2020, 

Constaterende dat

Stemming, d.d. 1 1 ! EB. 2020
aangenomen

V: Q verworpen
ļĵļ overgenomen

T* ' n meetrokken vóór stemming

/de griffier

geïdentificeerd zijn
de rol van zonne-energie een onderwerp is van de Regionale EnergieStrategie (RES)

Overwegende dat
de evaluatie van het zonneparkenbeleid in de RES wordt meegenomen 
de contouren van de RES medio 2020 bekend zullen worden
de voorgestelde actualisatie van het zonneparkenbeleid duidelijkheid moet bieden op zijn 
minst totdat het zonneparkenbeleid via de RES geëvalueerd is
de voorgestelde hardheidsclausule meer ruimte voor beleidsinterpretatie biedt dan de 
bestaande hardheidsclausule
innovatie als toepassingsgrond voor de hardheidsclausule moeilijk te beoordelen is
de grote maatschappelijke aandacht voor zonneweides een actieve rol van de gemeenteraad
vraagt

Stelt voor:
De Hardheidsclausule in Bijlage 1 Regels aangepast (registratienummer 19.060561) behorende bij het 
raadsbesluit van 11 februari 2020 met registratienummer 19.060560 met de navolgende tekst:

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) wegen bijzondere omstandigheden onevenredig wordt belemmerd in verhouding tot de 
met deze beleidslijn te dienen gemeentelijke belangen.

Te wijzigen in:

Hardheidsclausule
De raad kan van deze beleidslijn afwijken voor zover er sprake is van:
1. bijzondere omstandigheden;
2. groot maatschappelijk belang.
In die gevallen wordt de raad om instemming gevraagd in de vorm van een verklaring van geen 
bedenkingen of een bestemmingsplan.

en gaat over tot de orde van de dag.
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Extra informatie

De door het college voorgestelde hardheidsclausule is:
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. Bij het toepassen van de 
hardclausule is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing of een wijziging van het 
bestemmingsplan.

De bestaande hardheidsclausule is:
Hardheidsclausule De raad kan van deze beleidslijn afwijken voor zover er sprake is van:
1. bijzondere omstandigheden;
2. groot maatschappelijk belang;
3. aantoonbaar innovatief zonnepark waarbij de plannen door toepassing van dit 
beleid onevenredig worden belemmerd.
In die gevallen wordt de raad om instemming gevraagd in de vorm van een verklaring 
van geen bedenkingen of een bestemmingsplan.

De hardheidsclausule volgens dit amendement is een aanpassing van de bestaande 
hardheidsclausule:
Hardheidsclausule De raad kan van deze beleidslijn afwijken voor zover er sprake is van:
1. bijzondere omstandigheden;
2. groot maatschappelijk belang;
3. aantoonbaar innovatief zenneper-k waarbij de plannen door toepassing van dit
beleid onevenredig worden belemmerd.
In die gevallen wordt de raad om instemming gevraagd in de vorm van een verklaring 
van geen bedenkingen of een bestemmingsplan.


