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Wij hebben een zeer uitvoerige zienswijze ingediend op 11 maart 2022. Als initiatiefnemer van het 
zonnepark “Groote Keeten” wil ik in aanvulling hierop en met het oog op de  komende 
besluitvorming hierover in de gemeente Schagen graag uw aandacht vragen voor het volgende.

Herbezinning is op zijn plaats en noodzakelijk
Dit project wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 5 juli en zal dan naar verwachting
worden afgeblazen. Helaas volgt de stemming hierover wel heel direct op de installatie van de 
nieuwe gemeenteraad en het nieuw gevormde College van B&W. Ik had hierover meer 
discussie verwacht want de wereld is na 24 februari 2022 ingrijpend veranderd. De gasprijzen 
rijzen de pan uit en de urgentie om duurzame energie op te wekken in nog groter en urgenter. 
Nu lijkt het er op dat het voor ons project al een gelopen race is na de eerdere stemming 
hierover in december 2021. Onze oproep is om u nog een keer te herbezinnen! 

In dat kader zijn er twee zaken wil ik hier extra de aandacht voor wil vragen, nl. het aanwijzen 
van de betreffende locatie als weidevogelgebied en het voldoen aan de in RES 1.0 
geformuleerde doelstellingen.

Weidevogelgebied
In de afwijzing wordt gesteld dat dit terrein is aangewezen als weidevogelgebied. Daar is veel 
voor nodig. Een voormalig bollenveld wordt ook niet zo maar een weidevogelgebied. Daar 
moet door de gemeente aanzienlijk in worden geïnvesteerd nadat het eerst is aangekocht van 
de eigenaar. Een volwaardig weidevogelgebied is voldoende groot, kent een verhoogde 
waterstand met bloemrijke weides die weinig en vooral laat gemaaid worden. Bovendien 
moeten predatoren op afstand worden gehouden hetgeen in veel gevallen vereist dat er een 
hekwerk omheen gezet wordt. Al deze stappen moeten nog worden gezet en zullen de 
gemeente veel geld kosten. 

Uit de in onze opdracht uitgevoerde Ecologische Quick-scan blijkt dat het projectgebied niet 
geschikt is al weidevogelleefgebied en dat deze soorten hier ook niet of nauwelijks 
voorkomen. Wij verzoeken u om dit harde gegeven te betrekken bij uw verdere 
oordeelsvorming. Daarbij wijzen wij er op dat uw eigen beleid er ook in voorziet om vanuit een
groot maatschappelijk belang af te wijken. Dat grote maatschappelijke belang heb ik met de 
exorbitante stijging van de energiekosten in mijn inleiding als benoemd. Kortom, u kunt als 
raad gewoon “ja” zeggen tegen dit project en de noodzakelijke verduurzaming.

RES 1.0
Tijdens de behandeling van dit agendapunt in de commissievergadering van november 2021 is 
door enkele raadsleden opgemerkt dat, als de gemeente Schagen hiermee niet akkoord gaat, 
de volgende vraag zal zijn: “Wat dan wel?” Volgens de RES 1.0 voor Noord-Holland Noord 
moeten er 1106 ha gereserveerd worden voor zonnepanelen op land, daken, parkeerplaatsen 
en geluidsschermen. Het voorgestelde zonnepark in Groote Keeten is 50 ha groot, dus neemt 
nog maar 4,5% van de taakstelling voor zijn rekening. In de bijgewerkte versie is dit zelfs 
teruggebracht tot 25 ha ofwel 2,3%. Nu staat de gemeente Schagen er binnen de regio NHN 
niet alleen voor om deze doelstelling te halen maar als dit al teveel is …..  En met alleen 
zonnepanelen op daken red je het niet. Dit alles nog los van het feit dat de RES is beleidsregel 
is die pas is vastgesteld nádat de procedure van ons project is gestart. Het kan natuurlijk niet 



zo zijn dat hangende een lopende procedure eenzijdig de spelregels worden gewijzigd. Wij 
willen toch met z’n allen een responsieve gemeente? Ons nu een later vastgestelde RES 
tegenwerpen is juíst niet responsief. Het nieuwe beleid had daarvoor op z’n minst in een 
overgangsregeling moeten voorzien van nieuwe projecten. 

De voordelen van ons project
Een groot voordeel van een geconcentreerd zonnepark zoals dat van ons is dat dit makkelijker 
aangesloten kan worden op het elektriciteitsnet. Bij verspreid liggende percelen is dit veel 
lastiger, en voor de netbeheerder ook veel kostbaarder. Zoals bekend had URL hierover reeds 
afspraken gemaakt met Liander maar deze zijn nu met een zeer bedenkelijke interventie van 
het college van B en W “on hold” gezet. Een ander voordeel van een geconcentreerd 
zonnepark is dat hiervan afgeleide activiteiten die een zekere schaalgrootte vergen, 
makkelijker gerealiseerd kunnen worden (denk bv. aan de productie waterstof op basis van 
duurzaam geproduceerde zonne-energie). 

Naar ik begrepen heb is bevordering van waterstofproductie een van de speerpunten van het 
duurzaamheidsprogramma van het Ontwikkelingsbedrijf NHN. Ik zie dit ook als een reële 
mogelijkheid. Enerzijds zal de vraag naar waterstof sterk toenemen, anderzijds zal de 
netbeheerder een dergelijke activiteit toejuichen omdat hierdoor de overbelasting van het 
elektriciteitsnet wordt verminderd. Ik ben graag bereid om initiatieven hiertoe te 
ondersteunen want deze geven het project zonder twijfel een meerwaarde. Voorwaarde is dan
wel dat de gemeente een positieve grondhouding aan de dag legt en meer denk ik kansen om 
de duurzaamheidsdoelstellingen te behalen dan in belemmeringen en risico’s.

Nu de besluitvorming over dit voorstel min of meer samenvalt met de installatie van het 
nieuwe college heb ik geen kans gezien om kennis te maken met de wethouder duurzaamheid 
om een nadere toelichting te geven op dit project en om in gezamenlijk overleg na te gaan hoe
en waar we elkaar kunnen vinden. Want met de afwijzing van dit zonnepark zal de opgave van 
de gemeente Schagen om aan de RES 1.0 doelstellingen te voldoen, alleen maar groter 
worden. Sterker nog, wij zijn ervan overtuigd dat zonder ons project en een meer open blik op 
dit soort projecten deze doelstelling niet behaald zal worden. Daar is uiteindelijk onze 
samenleving en de toekomstige generatie de dupe van.

Ons verzoek
Mijn klemmende oproep aan u: 

 Kijkt u nog eens kritisch of de vrees van het college van B en W over de (vermeende) 
aantasting van de weidevogelleefgebied wel terecht is.

 Stelt u nog eens kritische vragen aan het college van B en W over haar optreden 
richting Liander.

 Denk nog eens na over de kansen van dit project. 
 En tot slot; stelt u zich de vraag of u écht wil dat uw gemeente de duurzaamheids-

doelstelling wil behalen?

Ik dank u voor uw aandacht. Uiteraard ben ik graag bereid al dan niet één op één uw vragen te 
beantwoorden (telefoon 0645154794 en e-mail udo.weggeman@urlrotterdam.nl


