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Aan: Verantwoordelijke Portefeuillehouder 
Onderwerp: Voorstel Beleid zonneparken in de Gemeente Schagen 
Datum: 10 februari 2019. 
 
Naar aanleiding van het Raadsvoorstel tot het vaststellen “Beleid zonneparken in de 
gemeente Schagen”, registratienummer 19005670, heeft de Seniorenpartij Schagen de 
volgende vragen: 
 

1. De Seniorenpartij Schagen het jammer vindt dat aan het zogenaamde BOB-model 
een ‘iets’ andere invulling is aangegeven en dat aan de “Oordeelsvorming” geen in 
houd is gegeven. Waarom? 

Met instemming van het presidium is de bestuurlijke besluitvorming op een andere 
manier vormgeven, om te onderzoeken of het proces van bestuurlijke besluitvorming 
leaner en vernieuwender (participatiever) kan worden gemaakt. In plaats van de 
beeldvormende vergadering zijn twee denksessies georganiseerd, waar een afvaardiging 
van uw raad aan heeft deelgenomen. In plaats van de oordeelsvormende vergadering is 
er een gespreksdag geweest waaraan 18 raadsleden hebben deelgenomen.  
 
2. De Seniorenpartij Schagen wil graag weten waarom niet de Uitvoeringsregeling 

opstellingen voor zonne-energie in het Landelijk gebied (met de mogelijke 
voorstellen van wijzigingen in deze Uitvoeringsregeling) van de Provincie Noord-
Holland is meegenomen/gevolgd in het voorstel tot het vaststellen ‘Beleid 
zonneparken in de gemeente Schagen”? Hoe gaat de gemeente Schagen hier dan 
mee om, als zij deze Uitvoeringsregeling van de provincie Noord-Holland niet volgt 
(bijvoorbeeld het loslaten van de maximale hoogte van 1,50 meter gemeten  vanaf 
het gemiddelde straatpeil van de omliggende openbare wegen)? 

Het beleid is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Ambtelijk is er overleg gevoerd 
over het stuk. Hierbij is niet aangegeven dat de provincie inhoudelijk commentaar wilde 
leveren. Het beleid van de provincie wordt door de gemeente als te beperkend ervaren. 
Bovendien was al aangegeven dat de provinciale regels gingen wijzigen. In het excel 
overzicht kunt u zien hoe het voorliggende beleid zich verhoudt tot het bestaande en 
aangepaste beleid van de provincie.  
 
3. Hoeveel van de aangevraagde zonneparken/velden zouden met het nu voorgestelde 

beleid door kunnen gaan en kunt u hiervan een overzicht geven?  
Zie het bijgevoegde excel overzicht. 
 
4. In het Raadsvoorstel wordt onder het kopje Financiële consequenties aangegeven dat 

het gewenst is om een fonds op te richten voor stimulatie van zonne-energie en in te 
stemmen met de uitwerking van dit fonds door het College. De Seniorenpartij wil dat 
bij de uitwerking/invulling hiervan ook minimaal 2 raadsleden direct bij betrokken 
worden. Kunt u hiermee instemmen? 
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De kaders voor het fonds worden voor verdere uitwerking aan uw raad voorgelegd. Wij 

kunnen instemmen met uw voorstel om 2 raadsleden direct te betrekken bij het opstellen 

van de kaders. 

 
5. Onder het kopje ‘Regels voor Vrijkomende agrarische bebouwing (blz. 3). Staat onder 

andere vermeld: “Er is hierbij ook de mogelijkheid het bouwblok te verplaatsen naar 
een andere locatie”. Voor de beeldvorming wil de Seniorenpartij graag weten, wat 
hiermee wordt bedoeld en waar kan en mag die andere locatie zich dan bevinden 
binnen de gemeente Schagen? 

Een (agrarisch) bouwblok kan alleen verplaatst worden naar een andere plaats in het 
agrarisch gebied. Te denken valt dat het bouwblok wordt verplaatst naar een plaats waar 
een grotere energiebehoefte is, of waar al een aansluiting op het net aanwezig is. 
Verplaatsen betekent hier het wegbestemmen van een bestaand bouwblok en het 
creëren van een even grote locatie voor een zonneweide voor 25 jaar elders in de 
gemeente. 

 
6. Veelvuldig komt voor hoe bij de aanvraag van de omgevingsvergunning moet worden 

aangegeven hoe het zonnepark landschappelijk wordt ingepast. Wat wordt hieronder 
verstaan en is dit wel de juiste benaming voor bij een aantal regels? Bijvoorbeeld bij 
regels voor wonen, regels voor sportverenigingen (sportvelden omringd door 
woningen).  

Landschappelijke inpassing is een containerbegrip hieronder wordt verstaan de inpassing 
van een ruimtelijke ontwikkeling in zijn omgeving. Dit kan dus ook een stedelijke 
omgeving zijn.  
7. Bij meerdere regels wordt vermeld dat er een financieel plan, participatieplan en 

inpassingsplan moet komen. Welke door de gemeente wordt beoordeeld. In het 
document “Beleid zonnepark regels “ zelf wordt geen uitleg gedaan wat deze 
plannen inhouden. Kan worden aangegeven wat de minimale inhoud van de plannen 
moet zijn (bij voorkeur per plan)?  

Financieel plan: inzicht moet worden gegeven in de businesscase (investering, verwachte 
opbrengsten, subsidie) en op welke wijze een deel van de opbrengst terugvloeit in de 
samenleving. 3.5% van de energieopbrengst zal terugvloeien in de samenleving, 3,5 % zal 
in een fonds worden gestort.  
Participatieplan: inzicht moet worden gegeven op welke manier belanghebbende 
worden betrokken bij de planvorming en worden geïnformeerd. In ieder geval dient een 
lijst te worden overlegd wie worden uitgenodigd, wie aanwezig waren bij een 
bijeenkomst en wat met de uitkomsten van de participatie is gedaan. 
Inpassingsplan: 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. 
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8. Regels voor infrastructuur geeft aan dat binnen het vlak van infrastructuur 

zonneparken zijn toegestaan. Moet hierbij ook gekeken worden hoe dit zonnepark 
dan landschappelijk wordt ingepast of dat het zonnepark direct aan de 
weginfrastructuur is gekoppeld? 

Ja 
 

9. Bij meerdere regels wordt aangegeven dat deze door de gemeente wordt 
beoordeeld. Wie binnen de gemeente gaat dit doen en zijn hierbij meerdere 
ambtenaren betrokken? 

Dit wordt beoordeel door verschillende deskundige ambtenaren 
 

10. Worden er nog regels/voorwaarden gesteld dat noodzakelijke voorzieningen zoals 
transformatorhuisjes, omvormers e.d. niet aan de randen van een zonnepark worden 
geplaatst? 

Dit maakt onderdeel uit van de landschappelijke inpassing. 

11. Worden er nog regels/voorwaarden gesteld dat de afstand van het aanleggen van 
een zonnepark minstens 50 meter van de bebouwing is en minstens 50 meter vanaf 
een openbare weg? 

Nee, Dit is geen eis in de regels. Bij de (landschappelijke) inpassing wordt rekening 
gehouden met een goede inpassing per initiatief. 
 
12. Worden er nog eisen gesteld aan de inpassing van de opstelling van zonneparken, 

zoals terreinafscheiding en aan de bodem onder de opstelling? 
Opstelling en terreinafscheidingen maken onderdeel uit van de landschappelijke 
inpassing. Er zijn geen specifieke eisen gesteld aan de bodem. Wel is gesteld bij 
dubbelgrondgebruik dat de agrarische opbrengst moet toenemen. 
 

De fractie van de Seniorenpartij Schagen 
Gemeenteraad Schagen. 
Namens deze, 
(Tijdelijke) Fractiesecretaris, 
Chih Chun Wang. 
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