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De lokale partij voor héél Schagen 

 
 
Artikel 41 vragen  

 
Onderwerp :   Zonneweide Grote Sloot 158 
Aan  :  College van B&W 
Datum  :  13-03-2018 

 
Geacht College van B&W,  

Vanavond is er op NPO2 om 21:25 uur het programma De Monitor. In hun vooraankondiging spreken 

ze over ‘Klimaatconflict in de polder’. Het gaat hier om de heer Schuijt, Grote Sloot 158.  Tijdens het 

debat over de zonneweides in de laatste raadvergadering hebben wij aangedrongen om eerst een 

debat te voeren over nut en noodzaak en welke kaders we willen hebben om zonneweides mogelijk 

te maken binnen onze gemeente.  

De toezegging is gedaan dat er medio september 2018 een debat komt. De collegepartijen en de VVD 

hebben toen echter aangeven het debat niet te willen afwachten voor lopende initiatieven, terwijl de 

juridische mogelijkheden om dat te doen beschikbaar zijn: slechts 3 van de 13  lopende initiatieven 

kunnen niet worden geweigerd. Als JESS hebben we aangedrongen om tot september 2018  geen 

mogelijke ruimte te bieden aan nieuwe projecten. 

We hebben ook aangegeven dat we ervaring hebben opgedaan met de heer Schuijt, die vooraf 

zoveel weerstand op kon roepen, dat de politiek met de rug tegen de muur stond tijdens de discussie 

omtrent windmolens. We zijn toen onder andere deze man en enkele anderen tegemoet gekomen, 

gezien de landelijke ontwikkelingen, van toen. Ondertussen is dat een achterhaalde ontwikkeling. 

De gemeente Schagen heeft nog jaren ‘plezier’ gehad van deze vergissing tegen hoge 

maatschappelijk kosten. Het ergste is wel dat de gemeente omwonenden, die keer op keer gelijk 

kregen bij de rechter, keer op keer in de kou hebben laten staan. Nu dreigt er eenzelfde proces te 

komen: dat, wat JESS betreft, nooit meer.  

Tijdens het debat in de laatste raadsvergadering, gaf wethouder Beemsterboer aan dat hij de 

eigenaar Schuijt toestemming voor 7500 zonnepanelen heeft gegeven, omdat de daarmee 

opgewekte energie voor eigen gebruik van zijn agrarisch bedrijf zou zijn. Dat is voor de wethouder 

het doorslaggevende argument: de opgewekte energie moet ten behoeve van de agrarische 

bedrijfsvoering zijn.  Ondanks de rekensom dat de heer Schuijt dan minstens 10 keer meer vee zou 

moeten hebben dan hij heeft, hield de wethouder dit standpunt aan tijdens de raadsvergadering.  

In het voorstuk van genoemd programma wil de betrokken eigenaar niet alleen de politiek een lesje 

leren, maar zet gelijktijdig de wethouder geheel buiten spel. Hij zegt indirect hij dat hij gewoon als 

ondernemer wil verdienen aan duurzame energie. Hij zegt niets over de noodzaak van de 7500 

panelen voor zijn eigen boerderij. 
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Wij willen van het College weten: 

1. Was het College bekend met het feit dat de gevraagde zonneweides hoofdzakelijk bedoeld 

zijn voor ‘verkoop’ van groene energie? 

2. Had het college niet, net als JESS, kunnen uitrekenen dat de door de Fa. Schuijt 

aangevraagde capaciteit de energiebehoefte van het agrarische bedrijf flink overschrijdt? 

3. Wanneer punt 1 en 2 bevestigend worden beantwoordt, is het college dan met JESS van 

oordeel dat de wethouder de raad niet goed heeft geïnformeerd? 

4. Past de ontwikkeling van een zonneweide nog steeds in het bestemmingsplan nu de 

aanvrager duidelijk te kennen heeft gegeven deze nauwelijks nodig te hebben voor de eigen 

bedrijfsvoering  en heeft laten weten dat er sprake is van een verkoop van energie? Of levert 

de activiteit nu strijdigheid met het bestemmingsplan op?  Wat betekent een en ander voor 

het standpunt van het college in de bezwaarschriftenprocedures doe door omwonenden zijn 

aangespannen? 

 

 

Namens de fractie van JESS, 

 
 
Hans Kröger,  
fractievoorzitter JESS 
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