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Voor morgenavond heb ik een aantal vragen over het bestemmingsplan Pallas. 
1Vindt er natuurcompensatie plaats, ondanks het feit dat de nieuwe reactor niet op Natura 2000 
terrein wordt gebouwd en is er voldoende aandacht voor de zeldzame Parnassia plantjes in dit 
gebied. 
Antwoord: 
Er wordt op dit moment een zogenaamde ADC toets uitgevoerd. Daarvan kennen wij de inhoud nu 
nog niet. Het is dus nu niet met zekerheid te zeggen of en waar compensatie plaatsvindt. Met alle 
natuurwaarden in het gebied wordt rekening gehouden, dus ook met de Parnassia (zie het 
achtergrondrapport natuur ) Ik verwijs voor de toelichting hierop naar de memo die een uitleg geeft 
over de ADC toets. Zoals het bestemmingsplan nu voorligt, met gebruikmaking van de PAS, is niet 
voorzien in compensatie. 
2. Worden de kosten die de gemeente Schagen direct en indirect maakt voor het Pallas project 
ruimhartig vergoed.  
Antwoord: 
De kosten worden op basis van de anterieure overeenkomst verhaald. (ambtelijke uren en inzet 
deskundigen) 
3. Worden de omwonenden de komende jaren met een regelmaat op de hoogte gesteld rond de 
vorderingen van de reactor. 
Antwoord: 
Ja, wij vragen aan Pallas een communicatieplan en zullen uiteraard zelf als daar aanleiding voor is de 
omwonenden informeren, op onze website zullen wij actief informatie delen. 
4.Wordt er een landschapsarchitect aangetrokken om een ontwerp te maken om de bouw van Pallas 
goed te laten aansluiten op het duingebied. 
Antwoord: 
Bij het ontwerp wordt hier rekening mee gehouden door de ontwerper. Wij weten op dit moment 
niet welke architect/landschapsarchitect het gebouw gaat ontwerpen. Het plan dient in ieder geval 
te voldoen aan het beeldkwaliteitsplan. 
5. Vrij komend zand uit de bouwput gebruiken aan de Noord-Zijde om de gebouwen voor een deel te 
onttrekken aan de omgeving. (Camouflage Duin) zie motie PvdA 
Antwoord: 
Dit is in onderzoek en er wordt overleg gevoerd met Staatsbosbeheer. 
6. Invloed van de gemeente Schagen blijven aanwenden, dat de nieuwe reactor voor medische 
isotopen ook voor onderzoek gebruikt kan worden. 
Antwoord: 
Dit onderschrijft het college en heeft hier aandacht voor. 
7. Duidelijkheid verschaffen wanneer de oude HFR opgeruimd gaat worden en binnen welke termijn. 
Antwoord: 
De ontmanteling van de HFR valt buiten de verantwoordelijkheid van de gemeente. De HFR valt 
onder verantwoordelijkheid  van een andere rechtspersoon (NRG) en is in eigendom van weer een 
andere rechtspersoon (JRC). Samen met deze rechtspersonen wordt in samenspraak volgens de eisen 
van de ANVS, die toezicht houdt op de ontmanteling, een ontmantelingsplan opgesteld voor de HFR. 
De gemeente wordt hiervan op de hoogte gehouden.  
 
 
 


