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Aan de verantwoordelijke portefeuillehouder/wethouder. 
 
 
Schagen, 22 augustus 2019 
Betreft: Aanvullende vragen zonneweide Grote Sloot 158 Sint Maartensbrug. 
 
 
De Seniorenpartij Schagen is zeer ontstemd over het schriftelijke antwoord wat zij heeft 
gekregen op de vragen die de Seniorenpartij Schagen heeft gesteld over de 
vergunningaanvraag voor een zonneweide aan de Grote Sloot 158 Sint Maartensbrug. 
 
 
Als antwoord op vraag over het participatieplan zoals omschreven in de Voorwaarden Beleid 
Zonneparken van 19 februari 2019, kreeg de Seniorenpartij het volgende antwoord: “Ja, de 
voorwaarde betreft het informeren van de buren. Dat heeft de initiatiefnemer gedaan.” 
 
 
Tot grote verbazing  van de Seniorenpartij kreeg zij uit verkregen informatie het volgende te 
lezen: “In overleg hebben wij (gemeenteambtenaar Schagen en dhr. Schuijt) afgesproken dat 
wanneer de vergunning verleend wordt dhr. Schuijt iets organiseert om de buurt te 
informeren”. 
 
 
De Seniorenpartij Schagen heeft de volgende vragen: 

1. Waarom kreeg zij op haar schriftelijke vragen als antwoord dat wel was voldaan aan 
hetgeen in het Participatieplan Voorwaarden Beleid Zonneparken van 19 februari 
2019 staat vermeld? Graag motiveren. 

2. In het Participatieplan staat vermeld dat initiatienemer pro-actief communiceert en 
dat aan de gemeente een lijst wordt gegeven van omwonenden die worden 
uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst en/of die op een andere manier 
betrokken worden. De informatiebijeenkomst moet in een zo vroeg mogelijk 
stadium, maar wel bij een concreet initiatief, plaats vinden.  
Heeft deze  informatiebijeenkomst plaatsgevonden na de inwerkingtreding van het 
Beleid Zonneparken en Voorwaarden van 19 februari 2019. (Vergunningaanvraag d.d. 
23 mei 2019.) Zo neen, wanneer dan? 
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3.  Is aan de gemeente een lijst gegeven van omwonenden die worden uitgenodigd voor 
de informatiebijeenkomst? Zo neen, waarom niet?  

4. Is het standaard dat er eerst een vergunning voor de aanleg van een zonneweide aan 
de Grote Sloot 158 Sint Maartensbrug wordt verleend en dat de vergunninghouder 
dan pas iets organiseert voor omgeving? Zo ja, nader toelichten. 

5. De Seniorenpartij vindt, dat pas een vergunning kan worden verleend voor een 
zonneweide aan de Grote Sloot 158 Sint Maartenbrug als aan alle voorwaarden is 
voldaan aan hetgeen staat vermeld in het Beleidsplan Zonneparken van 12 februari 
2019 en de daarbij behorende Voorwaarden. Deelt u deze mening? Zo neen, graag 
motiveren?  

 
Seniorenpartij Schagen 
Behandelaar dhr. Chih Chun Wang. 
 
Namens de Seniorenpartij Schagen, 
André Groot 
Fractie Secretaris. 
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