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De heer E. Bakker , 

 
U geeft in uw mails van dd. 22 oktober en 8 november jl. aan dat u verplicht bent om met deze 
aanvraag aan de slag te gaan, ondanks dat er nog geen besluit ligt. Wij zijn zeer verbaasd dat een 
dergelijke aavraag waar nog geen besluit over genomen is zo van invloed kan zijn op de 
netwerkcapciteit. We werken immers met elkaar aan de RES NHN en u heeft hierop uw 
investeringsplan gebaseerd. Het kan toch niet zo zijn dat er ad hoc aanvragen tussendoor komen die 
niet opgenomen zijn in de zoekgebieden en die van grote invloed zijn op de strategie. 
 
Er is bij de gemeente een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor een groot zonnepark in 
Callantsoog. Op de concept-aanvraag is eerder negatief geadviseerd door het college. Het college 
heeft het voornemen om de definiteve aanvraag af te wijzen. Echter is dit geen 
collegebevoegdheid, maar dient de raad zich hierover uit te spreken. Op zijn vroegst kan de raad 14 
december 2021 hierover besluiten en anders wordt het de vergadering van 15 februari 2022. Indien 
de raad hiermee instemt, worden het ontwerp besluit tot weigering van een verklaring van geen 
bedenkingen, alsmede het ontwerp besluit tot weigering van de gevraagde omgevingsvergunning 
aan de aanvrager toegezonden en zullen deze 6 weken ter inzage worden gelegd via de 
gemeentelijke website. In de publicatie van de terinzagelegging zal staan dat beide 
ontwerpbesluiten digitaal beschikbaar zijn en wat de zienswijze mogelijkheden zijn.  
 
Na de zienswijzetermijn zal, indien er (ontvankelijke) zienswijzen zijn ontvangen, de raad definitief 
besluiten op de verklaring van geen bedenkingen. Indien er geen (ontvankelijke) zienswijzen zijn 
ontvangen kan deze ontwerp weigering verklaring van geen bedenkingen als definitief worden 
gezien. 
 
Het besluit tot weigering van de gevraagde omgevingsvergunning zullen dan 6 weken ter inzage 
worden gelegd via de gemeentelijke website. Initiatiefnemer krijgt schriftelijk bericht. 
 
Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geinformeerd.  
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen 
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8 november 2021 

21.749276 

uw email dd 22 oktober en 8 november jl. 

K Mak / team Bouwzaken & Procedures  

stand van zaken aanvraag omgevingsvergunning zonnepark Callantsoog 

 

eric.bakker@alliander.com 
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De heer A.S. Meijer 
gemeentesecretaris 

 
 
 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
burgemeester 

 
 
 

 
 
 


