
Geachte (aspirant) Raadsleden en commissieleden, 

 

Graag nodigen wij u hierbij uit voor de open Raadsinformatieavond op 5 februari a.s. in het 

gemeentehuis van Schagen. Tijdens de Raadsinformatieavond ontvangt u meer achtergrondinformatie 

over de bestemmingsplanwijziging die Stichting Voorbereiding PALLAS (hierna PALLAS) bij de gemeente 

Schagen heeft ingediend en het bijbehorende Plan-MER. 

Aansluitend aan de informatieavond wordt het raadsvoorstel besproken in de commissie Ruimte. Alle 

stukken zijn te vinden op Notubox.op de datum van 5 februari 2018 

  

Achtergrondinformatie 

De huidige Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten is momenteel ruim vijftig jaar operationeel en loopt tegen 

het einde van zijn economische levensduur. PALLAS heeft het voornemen om ter vervanging van de 

HFR een nieuwe reactor te realiseren. De PALLAS-reactor zal de bestaande productie van de HFR 

waarborgen en zich toeleggen op de productie van medische isotopen voor diagnose en behandeling 

van miljoenen mensen wereldwijd.  

De bestemmingsplanwijziging is slechts één van de vergunningen die PALLAS nodig heeft om een 

nieuwe reactor te kunnen realiseren. Tijdens de Raadsinformatieavond vertellen wij u meer over het 

totale vergunningentraject. 

Doel van de Raadsinformatieavond 

Op de Raadsinformatieavond worden de huidige stand van zaken met de betrekking tot de 

ontwikkeling van PALLAS uitgebreid toegelicht. Specifiek zal er worden ingegaan op het ingediende 

bestemmingsplan en het bijbehorende Plan-MER (samenvatting zie bijlage). Het is een open 

Raadsinformatieavond, dit betekent dat een ieder die interesse heeft in dit onderwerp welkom is. De 

avond zal starten met een presentatie, tijdens het tweede deel van de avond (informatiemarkt) is er 

ruimte voor dialoog, vragen stellen, suggesties en opmerkingen. 

Programma 

- 18.30 uur Inloop 

- 19.00 uur Welkom - Burgemeester Marjan van Kampen   

- 19.05 uur Presentatie  

 Stand van zaken PALLAS, nut en noodzaak van PALLAS - dhr. Van der Lugt, directeur 

PALLAS. 

 Welke vergunningen zijn er nodig en voor welke vergunningen is de gemeente 

verantwoordelijk?  Waarom is er bestemmingsplanwijziging nodig? -  Wethouder Jelle 

Beemsterboer 

- 19.45 uur Informatiemarkt 

 Tijdens de informatiemarkt zijn er tafels met verschillende thema’s ingericht. Hier kunt u 

meer informatie krijgen over; stralingsbescherming & nucleaire veiligheid, bodem, water en 

waterveiligheid, natuur, recreatie en toerisme, verkeer en omgeving, RO, cultuurhistorie en 

archeologie, procedure BP + Plan-MER. 

- 20.45 uur Samenvatting 

- 21.00 uur Einde – Burgemeester Marjan van Kampen  

 

Tijdens de avond zijn de volgende partijen vertegenwoordigd:  

- PALLAS (samen met haar adviseurs) 

- Gemeente Schagen (samen met haar adviseurs RUD en VRNHN) 

- ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming)  

- HHNK (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)  

 

 



Vervolg 

Tijdens de Raadsvergadering op 20 februari zal het bestemmingsplan en bijbehorende documenten 

aan de Raad worden voorgelegd met het verzoek deze vrij te geven om ter inzage te leggen. 

Vervolgens zullen de documenten worden gepubliceerd en kunnen er zienswijzen ingediend worden. 

 

Vriendelijke groet, 

 

 

Marjan van Kampen 


