Aan: Raadsfracties Gemeente Schagen

16-12-2019

Betreft: Zonneparkbeleid Gemeente Schagen en bezwaren tegen zonnepark Slikvenpolder.
Geachte raadsleden van de gemeente Schagen,
In aansluiting op de mail van 23-11-2019, gericht aan u via de fractievoorzitters, zend ik u, namens de
kerngroep van omwonenden van de Slikvenpolder deze brief waarin de kerngroep inhoudelijke
argumenten geeft waarom zij tegen de komst is van een zonnepark in de Slikvenpolder.
Daarnaast biedt de kerngroep u argumenten om te komen tot een verantwoord beleid aangaande
duurzame energie dat inpasbaar is in de omgeving.
Wij willen graag deze brief toelichten in een fractievergadering en vanzelfsprekend zullen wij
inspreken in de oordeelvormende commissie. Het informeren van de pers doen wij pas in een later
stadium.
In het voorjaar-zomer van 2019 zijn er twee bijeenkomsten geweest met de initiatiefnemers van dit
zonnepark in de Slikvenpolder ( zuidelijk gebied Witte Paal, westelijk van N241), de gemeente en
omwonenden waarin bleek dat er grote bezwaren van de omwonenden zijn tegen dit zonnepark van
ongeveer 9 Ha (aangevraagde vergunning 15 ha.)
Wij begrijpen en onderschrijven het belang om te komen tot een duurzame energievoorziening,
landelijk maar ook regionaal. Er moeten echter de goede afwegingen worden gemaakt die rekening
houden met diverse belangen.
Tegen dit zonnepark zijn diverse bezwaren. Er zijn bezwaren van algemene aard, tegen het
voorgenomen gemeentebeleid en bezwaren die specifiek voor dit gebied gelden.
Deze worden hieronder toegelicht.
Algemene bezwaren tegen een zonnepark:
1. Landelijk wordt geadviseerd om zonnepanelen vooral in te zetten op daken van particulieren,
bedrijven en openbare gebouwen. Extra subsidie komt daarvoor in 2020. (Brieven aug en okt 2019
van Staatssecretaris Wiebes; natuur- en landbouwgronden maximaal ontzien). Dus verschuiving van
zonneparken naar daken.
2. Het Planbureau voor de Leefomgeving, een overheidsinstantie die beleidsanalyses verricht op het
gebied van milieu, natuur en ruimte pleit in een recent (nov 2019) signalenrapport “Zorg voor
Landschap” voor een landschapsinclusief omgevingsbeleid. D.w.z. landschapskwaliteit moet volledig
worden meegewogen in de planning van projecten. Pleit o.a. ook voor meervoudig ruimtegebruik.
3. LTO is tegen het opofferen van goed bruikbare agrarische grond t.b.v. zonneparken; het is slecht
voor de kwaliteit van de grond en er zijn zorgen over vervuiling bij einde looptijd vergunning.
4. Zonnepark is vorm van industrialisatie van de omgeving. Leidt dus tot aantasting van het open
landschap.
5. De stroomafvoer kan een probleem zijn.
6. Bestuurders moeten niet de fout maken bewoners en omgeving langdurig met een park op te
zadelen voor een periode als zij al lang uit plaatselijke politiek weg zijn. De Rijksbouwmeester
(adviseert overheid mbt landschapsinrichting) Floris Alkemade: ``zonneweide is energiecentrale met
extreem groot ruimtebeslag en grote aanslag op landschappelijk kwaliteit. Daar zeer voorzichtig mee
omgaan en eerst andere oplossingen bekijken”

Bezwaren tegen voorgenomen gemeentebeleid:
1. In de huidige voorwaarden staat dat er geen zonneparken mogen komen op agrarisch renderende
grond tenzij er sprake is van een innovatief karakter. Deze voorwaarde lijkt te gaan vervallen in de
nieuwe hardheidsclausule waarin gewag gemaakt wordt van “groot maatschappelijk belang”
Dit vinden wij een te vaag begrip. Dit geldt overigens ook voor het begrip “innovatief” in de oude
clausule. De vraag die gesteld kan worden is of de nieuwe voorwaarden het landelijke en open
gebied voldoende zullen kunnen beschermen. Antwoord hierop lijkt “nee” te zijn.
2. Er wordt door de gemeente nog onvoldoende ingezet op het plaatsen van panelen op (agrarisch)
onrendabele grond, daken van bedrijven en particulieren, en bouwblokken van agrarische bedrijven.
De doelstellingen van de gemeente m.b.t. duurzame energie kunnen op die manier worden gehaald.
Een zonnepark in de Slikvenpolder is daarvoor niet nodig.
3. De Gemeente sluit met haar voorgenomen beleid niet aan bij het voornemen in het
coalitieakkoord in de Provincie Noord Holland, waarin voor het opwekken van zonne-energie
uitgegaan wordt van daken, bedrijventerreinen, parkeervoorzieningen en provinciale wegen.
Waardevolle natuurgebieden en landbouwgebieden worden ontzien. Het lijkt ons redelijk dat
Schagen zich bij dit beleid aansluit.
Specifieke bezwaren tegen een zonnepark in de Slikvenpolder:
1a. Er is hier sprake van agrarisch hoogwaardige landbouwgrond. Dit houdt in dat er op deze plek
geen zonnepark mag komen volgens het door de raad eerder vastgesteld beleidsplan zonneparken.
Behoudens een mogelijkheid met toepassing van de hardheidsclausule met een instemmingsbesluit
van de gemeenteraad. Daarnaast is het volgens de regels, kaart en verbeelding van het
bestemmingsplan Landelijk Gebied Schagen de aanleg van een zonnepark op deze plek niet
toegestaan. De bestemming is immers weiland.
b. Behoud van agrarische gronden is gewenst, denk daarbij aan toenemende vraag aan voedsel.
Perceel is na gebruik over 25 jaar qua bodemvruchtbaarheid naar verwachting verarmd en minder
bruikbaar.
2. De innovatie zou bestaan uit opslag in zeezoutbatterijen. Hier valt veel op af te dingen:
a. Het innovatieve karakter is erg summier onderbouwd door TNO/ECN.
b. Er zijn al diverse commerciële bedrijven die opslag doen in zoutbatterijen (o.a. Greenrock).
c. De beoogde opslagcapaciteit in dit park is veel te beperkt voor de capaciteit van het park.
d. Ervaring met opslag (in (zee)zoutbatterijen) kan ook op andere manieren worden getest;
windmolenpark, zonnepark elders (bv te realiseren testveld van TNO/ECN in St Maartensvlotbrug),
zonnepanelen op bedrijventerreinen etc.
Wij vinden dat het argument dat er sprake is van innovatie een gezocht argument en een kapstok
om een zonnepark op agrarisch goed renderende grond mogelijk te maken.
3. Het open karakter van de Slikvenpolder gaat verloren met dit zonnepark. De landschappelijke
kwaliteit gaat achteruit en de fraaie entree van Schagen wordt ontsierd. Het gebied wordt
geïndustrialiseerd. De Stichting voor Landelijk Schoon Westfriesland heeft in april 2016 al een brief
aan Provinciale Staten van Noord-Holland gezonden met als strekking het open landschap te
behouden en dat er geen plaats is voor zonneparken in open gebied. Deze brief is later ook in bezit
van B en W en de raad gekomen.
4. Het weidevogelgebied gaat verloren.
5. Geen aansluiting bij het voorgenomen beleid van Provincie Noord Holland.
Er wordt door de gemeente onvoldoende gebruik gemaakt van alternatieven voor dit park.

6. Geen (bewezen) trackrecord van de (kleine) partijen IXZon en dr Ten. De vraag is hoe garanties
voor de aanleg en exploitatie en afbraak zijn te borgen.

Al met al zijn wij van mening dat er geen goede gronden zijn om tot een ontwikkeling van een
zonnepark op deze locatie te komen.
Wij adviseren de raad niet in te stemmen met de ontwikkeling van een zonnepark in de
Slikvenpolder met daarbij aan B en W te adviseren beleid mbt duurzame energie te maken dat
aansluit bij de landelijke en provinciale adviezen m.b.t. het sparen van het landschap.
Zoals eerder benoemd zijn wij gaarne bereid deze brief toe te lichten in uw fractievergadering.
Kerngroep Slikvenpolder, namens deze.
D.C. Schoen

