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Schriftelijk vraag aan het College van B&W. 

 

Onderwerp: Beleid zonneparken 

Datum: 14 februari 2019 

Er is geen oordeelsvormende vergadering geweest over het onderwerp en de fractieleden van PvdA konden  
niet bij alle bijeenkomsten rondom het proces aanwezig zijn.  

De PvdA heeft  daarom nog de volgende vragen: 

1. In de regels zijn er geen verschillen tussen Agrarisch en Bollenconcentratie. Waarom niet 
ondergebracht in één categorie met het oog op vereenvoudiging. 

Er is voor de indeling aansluiting gezocht bij de aangewezen gebieden door de provincie. Deze indeling 
wordt ook in de bestemmingsplannen gehanteerd. 

2. Onder regels voor Vrijkomende agrarische bebouwing wordt voor max 25 jaar zonnepanelen 
toegestaan binnen het bouwblok. Tegelijkertijd wordt (permanent?) een woonbestemming 
mogelijk  gemaakt voor de bedrijfswoning. Vindt u dat laatste passen binnen beleid voor 
zonneparken? 

Voorwaarde is dat de overige agrarische bedrijfsbebouwing binnen het bouwblok wordt verwijderd. 
Het gaat hier dus om een regeling voor vrijkomende agrarische bebouwing in combinatie met 
opwekking van energie door zonneparken. 

3. Capaciteit van het net is afhankelijk van de locatie van het zonnepark (zie uw antwoorden op de 
vragen van Seniorenpartij). Zouden we dat als voorwaarde binnen het beleid moeten regelen? 
Nee, dit is namelijk geen bevoegdheid van de gemeente maar van de netbeheerder. Wij hebben als 
gemeente geen invloed op of controle over de capaciteit van het elektriciteitsnet. 

 

4. Een van de uitgangspunten  voor het beleid (zie presentatie 12/1) is landschappelijke inpassing: 
niet nabij of ten koste van cultuurhistorisch landschap. Hoe wordt dit geborgd in het beleid? 

Bij de landschappelijke inpassing worden met de landschappelijke kenmerken, dus ook met cultuur 
landschappelijke elementen, rekening gehouden. 

5. Op wat voor manier wordt een inpassingspan beoordeeld? Wat zijn de criteria? 
 
De beoordeling vindt plaats door ambtelijke deskundigen . Het inpassingsplan houdt rekening met de 
landschappelijke karakteristieken. Het plan wordt hierop en op het uiterlijk (kleur, opstelling en 
hoogte) in relatie tot het landschap beoordeeld. De eventuele inpassingsmaatregels worden  
beoordeeld op passendheid in zijn omgeving. 
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6. Het begrip 'ondergeschikte wijzigingen' wordt niet gedefinieerd maar omschreven dmv 
voorbeelden. Vindt u ook dat hier een concrete afkadering gewenst is? 

Nee, dit is niet noodzakelijk omdat uitgangspunt is dat het beleid door een dergelijke wijziging in 
essentie niet wijzigt.  

 

Wij zien schriftelijke beantwoording van de vragen graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet. 

Namens PvdA Schagen, Marjan Leijen 

 


