
Geachte Griffier, 
 
Met betrekking tot de raadsvergadering van de gemeente Schagen op februari 2018 verzoek ik u de 
volgende schriftelijk reactie door te geven aan uw gemeenteraad. 
 
Met vriendelijke groet, 
Carlos van der Veek 
 
 
Burgerbrug 14 februari ’18 
  
Geachte Raadsleden, 
  
In uw laatste commissie vergadering Ruimte heeft u gediscussieerd over zonneweides. De laatste tijd 
ontstaat er in het hele land veel discussie over aanvragen voor zonneweides. Vriend en vijand is het 
er over eens dat er iets moet gebeuren om te voorkomen dat onze generatie niet de geschiedenis 
boeken ingaat als de generatie die het milieu definitief verruïneerd heeft. 
  
Voor mijn bedrijf Fluwel betekent dit dat we een rigoureuze opgave geformuleerd hebben die een 
bijdrage gaat leveren aan de gezamenlijke opgave waar we met zijn allen voor staan. Normale 
groeidoelstellingen waar we als bedrijfsleven en samenleving zo aan gewend zijn geraakt hebben wij 
voor ons bedrijf bijgesteld. Een significant aandeel van onze investeringen worden aangewend voor 
de energie transitie. Zo geformuleerd lijkt dit eenvoudig maar dit is het niet. In onze vergunnings 
aanvraag staat als doel beschreven dat we voor 2025 in alles zelfvoorzienend willen zijn. De gas, 
water en electriciteitskraan gaan dicht. Voor ons betekent dit dus dat we alles anders moeten gaan 
doen. 
  
De laatste maanden is zorgvuldig met de gemeente overlegd op welke wijze een kleine zonneweide 
kan passen binnen het bestemmingsplan en toekomstige beleidsplannen. De zonneweide is nodig om 
balans te brengen in energieproductie en verbruik additioneel op de stroomproductie die we op onze 
bedrijfsdaken kunnen realiseren. Met de daken wordt in maart gestart. De planning liep iets uit 
omdat er ook een stuk asbest dak verwijderd is. 
Het stuk grond (circa 1,5 ha) dat we gebruiken voor de zonneweide is een zeer inefficiënt stuk grond. 
Het ligt regelmatig braak als gevolg van een hoge ziektedruk en onrendabele vorm.  Met uw 
organisatie is gewerkt aan het passend maken van het plan op een zodanige wijze dat een 
vergunning verantwoord kan worden afgegeven. Dit is op zeer constructieve wijze gebeurd waarbij 
het uitganspunt is dat de zonneweide past binnen het bestemmingsplan. 
Naast deze beleidsmatige en technische voorwaarden is de omgeving geïnformeerd. De plannen zijn 
voorgelegd alsmede de optie om te participeren als hier behoefte aan is. De omgeving wordt ook 
betrokken bij de landschappelijke inpassing als het zover is. 
  
Het nakijken van uw commissie vergadering leverde voor mij de conclusie op dat de commissie vind 
dat een aantal aanvragen die in procedure zijn door zouden kunnen. Ik heb de procedure 4 weken 
opgeschort zodat uw raadsvergadering kan worden meegenomen bij de besluitvorming. Hopelijk 
kunt u in uw raadsvergadering ondanks de gevoeligheid van de politieke discussie benadrukken dat 
deze aanvragen positief door kunnen gaan. Voor een procedure die in het bestemmingsplan past 
hebben we al veel middelen en energie gestoken, het doel rechtvaardigt om hier mee door te gaan. 
  
Besluitvorming rondom deze energie transitie is zoals gezegd zeer actueel. Ik spreek de wens uit dat 
u vooruitstrevende particulieren en ondernemers weet te ondersteunen bij de initiatieven die er 
worden gestart. Recentelijk lijkt de provincie Noord Holland een barrière op te willen werpen om 
kleinschalige zonneweides ten behoeve van het eigen gebruik van ondernemers onmogelijk te 



maken. De provincie dreigt met bezwaar procedures en stappen om dit onmogelijk te maken. Dit valt 
volgens mij slecht uit te leggen in de huidige tijdgeest. 
  
Met een vriendelijke groet wens ik u een goede vergadering, 
  
Carlos van der Veek 
 


