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In dit document vindt u meer informatie over de vergunningenprocedure die benodigd is voor de 

realisatie van de Pallas-reactor, de verantwoordelijkheid van de gemeente hierin en de huidige stand 

van zaken met betrekking tot de bestemmingsplan procedure en de planning.  

 

 

Termen 

m.e.r. = milieueffectrapportage (proces) 

MER = Milieueffectrapport (product) 

Plan-MER = MER behorend bij een ruimtelijk plan, zoals een bestemmingsplan 

Besluit-MER of project-MER = MER behorend bij een besluit/vergunning, zoals een 

Kernenergiewetvergunning 

Commissie m.e.r. = Commissie voor de milieueffectrapportage, een op grond van de Wet milieubeheer 

zelfstandige, onafhankelijke adviseur op het gebied van milieueffectrapportage  

 

 

Vergunningenprocedure en verantwoordelijkheid gemeente  

Voor de realisatie van de Pallas-reactor zijn diverse vergunningen, besluiten en goedkeuringen nodig 

op diverse gebieden en bij diverse instanties: 

- Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) 

- Rijkswaterstaat 

- Provincie Noord-Holland/RUD 

- Hoogheemraadschap 

- Gemeente Schagen (adviseurs: RUD en Veiligheidsregio).  

 

Er is sinds medio 2015 een werkgroep met afgevaardigden van elke instantie die de samenhang van 

de verschillende onderdelen bewaakt. Sinds maart 2017 is er ook een bestuurlijk overleg tussen de 

overheden. Namens gemeente Schagen zijn burgemeester Van Kampen en wethouder Beemsterboer 

hierin afgevaardigd. Zowel de werkgroep als het bestuurlijk overleg zal tot en met het besluit omtrent 

het verstrekken van de Kernenergiewetvergunning actief blijven.  

 

De vergunningen die benodigd zijn om de Pallas-reactor te kunnen realiseren zijn hieronder 

schematisch weergegeven.  

 



De vergunningverlening vindt plaats door verschillende instanties:  

 

Bestemmingsplan en omgevingsvergunning: voor twee van alle benodigde besluiten/vergunningen is 

gemeente Schagen het bevoegd gezag, namelijk voor het (postzegel)bestemmingsplan met 

bijbehorend Milieueffectrapport en voor een omgevingsvergunning voor de bouw van de nieuwe 

reactor. De RUD en de Veiligheidsregio zijn hierbij adviseur voor de gemeente. 

 

Watervergunning: Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap zijn verantwoordelijk voor de 

watervergunning. 

 

Natuurvergunning: De RUD verleent als uitvoeringsdienst van de provincie een vergunning op grond 

van de Wet natuurbescherming.  

 

Kernenergiewetvergunning: De belangrijkste vergunning in het hele proces is de 

Kernenergiewetvergunning, die onder verantwoording van de ANVS valt. Bij deze vergunning moet 

opnieuw een MER worden gemaakt en moet onder andere de nucleaire veiligheid worden 

aangetoond. Dit valt buiten de bevoegdheid van de gemeente, de gemeente is echter wel betrokken 

gezien haar zitting in de werkgroep.  

 

Na het verstrekken van de Kernenergiewetvergunning zal Pallas starten met de bouwwerkzaamheden.  

 

 

Procedure bestemmingsplan en Plan-MER  

Tot op heden 

Medio 2015  Is er overleg opgestart tussen Pallas en de gemeente over het op te stellen 

bestemmingsplan, plan-MER en beeldkwaliteitsplan. 

januari 2016  Thema-avond over Pallas voor de raadscommissie en de raad plaatsgevonden. 

januari 2016  Start m.e.r.-procedure, hierbij is een startnotitie MER ingediend, welke informatie bevat 

over het plan en over de te onderzoeken milieueffecten. Op basis hiervan heeft de 

Commissie voor de milieueffectrapportage een advies over de “reikwijdte en 

detailniveau” voor het MER uitgebracht die door het college in september 2016 aan 

Pallas is meegedeeld. 

jan/feb 2016- Op twee avonden in januari en februari 2016 is samen met omwonenden en regionale 

apr 2017 stakeholders een herijking gedaan van de “ambitienotitie” over landschappelijke 

inpassing uit 2011. Met de opmerkingen van die avonden heeft Pallas een 

beeldkwaliteitsplan (BKP) opgesteld en besproken met de stedenbouwkundige van de 

gemeente. Vervolgens is het BKP voorgelegd aan de Adviescommissie ruimtelijke 

ontwikkeling (ARO) van de provincie. De ARO heeft een advies gegeven dat Pallas 

heeft verwerkt. 

2016-sept 2017 Op basis van het advies over de reikwijdte en detailniveau voor het MER heeft Pallas 

diverse onderzoeken uitgevoerd en een plan-MER opgesteld. Zowel de 

onderzoeksrapporten als het MER zijn in diverse rondes door specialisten bij alle 

betrokken overheden en adviseurs beoordeeld. Het commentaar is steeds verwerkt in 

de stukken.  

Het bestemmingsplan zelf is als voortonwerp verstuurd naar de betrokken 

overheidsorganen (waaronder ook het Rijk). Hierop zijn geen opmerkingen binnen 

gekomen.  

 

Stand van zaken 

Oktober 2017 In vervolg op het voorafgaande proces heeft Pallas op 2 oktober het 

ontwerpbestemmingsplan, plan-MER en beeldkwaliteitsplan ingediend en verzocht om 

het bestemmingsplan in procedure te brengen. 

Oktober 2017  Plan-MER gestuurd naar de commissie MER 

 

Vervolg 

Januari  2018  Stukken indienen bij College van B&W 

5 februari 2018  Openbare Raadsinformatieavond. 

20 februari 2018 behandeling raad om de stukken vrij te geven voor ter inzage legging 



April 2018 Toelichting van Commissie m.e.r. op hun advies 

April 2018 Beantwoording zienswijzen 

mei /juni 2018 Behandeling vaststelling in raadscommissie en gemeenteraad 

 

 

Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan 

De aanpassing van het bestemmingsplan verloopt volgens de reguliere procedure zoals die ook voor 

bijvoorbeeld de bouw van een woning zou gelden. Dat betekent dat het bestemmingsplan als ontwerp 

ter inzage wordt gelegd, hier zienswijzen over binnen kunnen komen, en de gemeenteraad met 

inachtneming van de zienswijzen een besluit neemt over de vaststelling. Het beeldkwaliteitsplan is een 

bijlage bij het bestemmingsplan, maar wordt steeds wel expliciet genoemd omdat de gemeenteraad 

bij de vaststelling van het bestemmingsplan ook moet besluiten om het beeldkwaliteitsplan vast te 

stellen als onderdeel van het welstandsbeleid. 

 

Plan-MER  

Omdat het bestemmingsplan gaat over een nucleaire activiteit en ook omdat de gevolgen voor het 

naastgelegen Natura2000-gebied moeten worden onderzocht is bij het bestemmingsplan een 

milieueffectrapportage vereist. De bedoeling hiervan is dat het onderdeel milieu een volwaardige 

plaats in de besluitvorming krijgt.   

Het m.e.r.-traject is dus al gestart met de startnotitie en het afgegeven advies over de reikwijdte en 

detailniveau (zie hierboven) en loopt verder vanaf het ontwerpbestemmingsplan parallel aan de 

bestemmingsplanprocedure. Zie ook het schema hieronder (en op blz 18 van het MER). Het MER is als 

bijlage in het bestemmingsplan opgenomen. Voor het MER geldt wel nog als extra stap dat de 

Commissie voor de m.e.r. hier verplicht een toetsingsadvies over uitbrengt. Dit loopt gelijktijdig met de 

terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. De Commissie betrekt namelijk ook de zienswijzen 

in het advies. Voordat de Commissie het advies uitbrengt wordt het concept-advies eerst in een zitting 

met de gemeente en Pallas toegelicht. 

Na vaststelling in de gemeenteraad wordt het vastgestelde plan weer ter inzage gelegd en bestaat er 

een mogelijkheid om beroep in te dienen. Dit wordt bij de Raad van State behandeld. 

 



 


