
 
 
Interpellatieverzoek voor de raadsvergadering 27 oktober 2020 
 
(Artikel 42 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van 
de raad Schagen 2018.) 
 
Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Schagen 
 
Datum:22 oktober 2020 
 
Op 18 september 2020 is een omgevingsvergunning verleend 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. Op 21 maart 2019 is de aanvraag ingediend en 
geregistreerd onder nummer O-19-0122  
 
De Seniorenpartij Schagen heeft naar aanleiding van de vergunningverlening de volgende 
vragen aan de Wethouder Ruimte en Economie (Ph) en wil die in de raadsvergadering van 27 
oktober 2020 behandelen en agenderen. 
 
Vragen: 
 

1. Kan de Ph. aangeven dat de aanvraag omgevingsvergunning d.d. 21 maart 2019, 
aanvraagnummer:4293909, met ruimtelijke onderbouwing d.d. 32 mei 2019 is 
gedaan onder de toen geldend Beleid zonnepark regels van 19 februari 2019, 
Agrarisch “Regels voor agrarische onrendabele gronden”? 

2. Kan de Ph. aangeven dat in de aanvraag Zonneweide 158 (Grote Sloot 158 Sint 
Maartensbrug) ingediend op 21-03-2019, aanvraagnummer 4293909 en definitieve 
versie 18-09-2020, op bladzijde 1 bij projectomschrijving staat: “Realisatie 
Zonneweide van 1.7 ha” ?  

3. Kan de Ph. aangeven of er tijdens ter visie liggen van de ontwerpvergunning, datum 
publicatie 29-05-2020 Staatscourant 2020, 29545, door initiatiefnemer een 
informatiebijeenkomst is georganiseerd en/of gehouden is?  

4. Kan de Ph. aangeven of er door initiatiefnemer een schriftelijke lijst met namen  van 
uitgenodigde omwonenden aan de gemeente is overhandigd, die worden/zijn 
uitgenodigd voor de nieuwe informatiebijeenkomst? 
(Voorwaarden genoemd zowel in het Beleid zonnepark regels van 19 februari 2019 
als die van 11 februari 2020.) 
 

 



5. Kan de Ph. aangeven of in de tussenliggende tijd van de Quickscan Wet 
Natuurbescherming realisatie zonneweide Grote Sloot 158 Sint Maartensbrug van 27 
september 2017 en de datum waarop de omgevingsvergunning is verleend 18 
september 2020 er een nog (aanvullend)onderzoek heeft plaatsgevonden en dit 
schriftelijk kan bevestigen of gedurende het planproces tot aan de verkrijging van de 
omgevingsvergunning er geen eventueel een beschermde soort (Wet 
Natuurbescherming) alsnog daar heeft gevestigd? 

 
J.P. Vriend, 
Fractievoorzitter Seniorenpartij Schagen. 
C.C. Wang, 
Fractielid Seniorenpartij Schagen.  
 
 
 


