
 
 
 
Motie vreemd aan de orde van de dag. 
Raadsvergadering van 27 oktober  2020 
 
Agendapunt: 
 
Onderwerp: Motie van afkeuring verlenen omgevingsvergunning zonneweide. 
 
De raad van de gemeente Schagen, in vergadering bijeen op 27 oktober 2020. 
 
Constaterende dat: 
Bij het verlenen van de omgevingsvergunning voor het realiseren van een zonneweide met 
een oppervlakte van 1.8 hectare aan zonnepanelen Grote Sloot 158 Sint Maartenbrug, d.d. 
18 september 2020 met het kenmerk O-19-0122, de wethouder Ruimte en Economie         
onzorgvuldig heeft gehandeld. 
 
Van mening zijnde dat: 

• De initiatiefnemer tijdens ter visie liggen van de ontwerpvergunning, geen 
informatiebijeenkomst heeft georganiseerd en/of gehouden. 

•  Door initiatiefnemer geen schriftelijke lijst met namen van uitgenodigde 
omwonenden kan overleggen, die worden/zijn uitgenodigd voor de nieuwe 
informatiebijeenkomst.  

• In de aanvraag zonneweide Grote Sloot 158 d.d. 21-03-2019 op blz. 1 als 
projectomschrijving staat: “Realisatie Zonneweide van 1.7 ha”.  

 
Spreekt uit de handelwijze van de wethouder in deze af te keuren. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Fractie van de Seniorenpartij Schagen 
P.F.J. Vriend, fractievoorzitter, 
C.C. Wang, fractielid. 
 
 
 
 
 
 
 



Toelichting: 
 
Op 20 augustus 2019 heeft een medewerker van de gemeente Schagen een emailwisseling 
gehad met een bewoonster aan de Grote Sloot in Sint Maartensbrug. In deze mailwisseling 
heeft deze ambtenaar het volgende geschreven: 
 “Na ons telefoongesprek ben ik ook gebeld door de overbuurman. Beetje het zelfde gesprek 
gehad als wij hadden. Daarna heb ik dhr. Schujit gebeld en het er met hem over gehad. We 
verwachten binnen nu en 2 weken een advies over wel/niet rendabele grond. Afhankelijk 
van dat advies kan de vergunning worden verleend of niet. In overleg hebben we 
afgesproken dat wanneer de vergunning wordt verleend dhr. Schuijt iets organiseert om de 
buurt te informeren. Want als nu op korte termijn hij iets wil organiseren en vlak daarna de 
vergunning niet wordt verleend kan worden is dat ook zonde. Dus weet dat als de 
vergunning verleend wordt, hij iets gaat organiseren voor de omgeving. Hopelijk stelt dit u 
ook iets gerust op vakantie. Bedankt in ieder geval voor de moeite die u neemt”. 
 
Naar aanleiding van de emailwisseling heeft de Senioren partij op 22 augustus 2019 
schriftelijke vragen gesteld aan de verantwoordelijke portefeuillehouder/wethouder. 
 Op schriftelijke vragen van de Seniorenpartij de dato 22 augustus 2019 heeft de 
portefeuillehouder/wethouder, het volgende geantwoord: 

• Toegezegd is door initiatiefnemer dat hij nogmaals een informatiebijeenkomst wil 
organiseren. 

• Lijst van omwonenden die worden uitgenodigd voor informatiebijeenkomst. Voor de 
nieuwe informatiebijeenkomst nog niet. Dit wordt afgestemd met initiatiefnemer 
wanneer de ontwerpvergunning ter visie zal gaan. 

• Bedoeld wordt: dat wanneer de omgevingsvergunning ter visie wordt gelegd (en er 
dus zicht is op vergunningverlening) de initiatiefnemer een informatiebijeenkomst 
zal organiseren. 

• Vergunning wordt verleend zonneweide Grote Sloot 158 Sint Maartensbrug als aan 
alle voorwaarden moet worden voldaan, hetgeen staat vermeld in Beleidsplan 
Zonneparken van 12 februari 2019  en de daarbij behorende Voorwaarden. Deze 
mening wordt gedeeld en dat zal bij deze vergunning niet anders zijn. 

 
In de aanvraaggegevens van 21 maart 2019 staat op blz. 1 van deze aanvraag bij 
projectomschrijving: “REALISATIE ZONNEWEIDE VAN 1.7 hectare en niet zoals in de 
verleende omgevingsvergunning van 18 september 2020 staat vermeld: “VOOR HET 
REALISEREN VAN EEN ZONNEWEIDE MET EEN OPPERVLAKTE VAN 1.8 hectare AAN 
ZONNEPANELEN op het perceel Grote Sloot 158, 1752 JP Sint Maartensbrug-kenmerk O-19-
0122. Dit is een verschuil van 1000 vierkante meter. 
 
 

 


