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Amendement voor de raadsvergadering van 19 februari 2019

Agendapunt 24

Onderwerp Vaststellen beleid zonneparken

Aan de raad

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen op 19 februari 2019.

Overwegende dat
I
de eerste regel in de tekst van bijlage RB regels (19.006250} onder de kop “Regels 
voor Agrarisch onrendabele grond” op de pagina’s 2 en 7 luidt:

o “Er i^sprake van agrarisch onrendabele gronden als die niet liggen in 
weidevogelleefgebied";

- de is-bepaling in die zin leidt c.q. kan leiden tot een misvatting en juridische 
problemen:
met die is-bepaling het voorkomt alsof de enige voorwaarde is dat de gronden buiten 
weidevogelleefgebied moet liggen;
met die is-bepaling de “Definitie onrendabele grond” in feite zijn betekenis verliest;

II
- in de regels voorkomt de zin “U moet een financieel plan, participatieplan en 

inpassingsplan aan ons geven”
in de regels niet gedefinieerd is wat die plannen omvatten, welke voorwaarden 
daaraan gesteld worden;
met een doorklikken op de interactieve kaart “schagen.nedgraphics” wel in beeld 
kan worden gebracht wat van die plannen wordt verwacht;

- die interactieve kaart geen onderdeel van het raadsbesluit vormt;

In aanmerking nemende dat
I

- voornoemd misverstand kan worden voorkomen door een kan-bepaling die luidt:
o Er kan alleen sprake zijn van onrendabele grond als die liggen buiten 

weidevogelleefgebied” 
of als variant

II
het een goed gebruik is dat definities onderdeel uitmaken van de regels (vergelijk 
bestemmingsplannen) en vastgesteld worden door de gemeenteraad;

- dat dat met de huidige opzet en ínhoud van het raadsvoorstelAbesluit niet gebeurt;

Stelien ondergetekenden voor het voorstel volgens bijlage RB regels (19.006250} volgt te 
wijzigen:

I
De eerste zin bij Regels voor Agrarisch onrendabele grond te vervangen door: 

__________ o Gronden binnen weidevogelleefgebied kunnen niet worden aangemerkt als



“onrendabele gronden” zoals aangegeven in onderstaande definitie.

Het toevoegen van de begrippen “Inpassingsplan, participatieplan en financieel plan 
zoals hieronder beschreven in een kopie van de interactieve kaart 
“schagen.nedgraphics” zodat die met het raadsbesluit formeel bekrachtigd worden.

II

Toelichting

Fractie D66
F.N.J. . Jansen, fractievoorzitter

Kopie vanaf de interactieve kaart

Voorwaarden

Inpassingsplan s

In een inpassingsplan moet in ieder geval aan de volgende punten aandacht worden besteed:

* Beschrijving van de landschappelijke kwaliteit in relatie tot het initiatief op basis waarvan ontwerpuitgangspunten 
worden geformuleerd, daarbij moet worden aangesloten bij de karakteristieken van het landschap;

» Op welke manier het zonnepark landschappelijk wordt ingepast;

» Uiterlijke vorm, opstelling, hoogte en kleurgebruik van de panelen,

Participatieplan s

Door de initiatiefnemer wordt pro-actief gecommuniceerd. Er dient aan de gemeente een lijst te worden gegeven van 
omwonenden die worden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst en/of die op een andere manier betrokken worden.

De informatiebijeenkomst moet in een zo vroeg mogelijk stadium, maar wel bij een concreet initiatief, plaats vinden. Daarbij is 
het wenselijk dat het gaat over de volgende twee onderwerpen*:

» Informeren van de omwonenden/buren;

» Of, en zo ja hoe, de direct betrokkenen mee kunnen praten over hoe het zonnepark er uit komt te zíen qua uiîertijke 
vorm, opstelling en kleurgebruik van de panelen,

* Niet elk plan leent zich er voor om overal in/over mee te participeren. Gevraagd wordt om hier wel over na te denken en aan 
te geven waarom van bovenstaande wordt algeweken

Financieel plan s

In het financiële plan moet in ieder geval aandacht worden besteed aan het volgende: Een deel van de opbrengsten 
(financieel en/of elektrisch) van het zonnepark, gezamenlijk minstens 7^ terugvloeit in de samenleving, Waarvan 
gestort wordt In een nog op te nchten fonds en 3,5“« door middel van participatie in de samenleving terugvloeit. Wanneer met 
kan worden voldaan aan 3,5“A participatie zal van de opbrengst gestort worden in het fonds.

Let op:

De ínhoud van de te overleggen plannen maak! onderdeel uit van het toetsingskader. Wanneer niet of niet in voldoende mate 
aan het gestelde wordt voldaan kan het college van burgmeester en wethouders uw plan weigeren. De voorwaarden díe in dit 
beleid staan, zíjn niet uítputtend. Met kan zo zijn dat uit andere regelgeving aanvullende onderzoeken en onderbouwingen 
worden geëist bij de aanvraag van de omgevingsvergunning.


