
Aanvullende vragen van de PvdA naar aanleiding van de innovatieve Zonneweide van 3.4 ha 

tussen de Westerduinweg en de Belkmerweg in de omgeving van Petten. Agendapunt 17 

gemeenteraadsvergadering 12 november. 

• Is de grond onder de zonnepanelen niet nodig voor leidingen voor de nieuw te 

bouwen Pallas Reactor. 

Zoals in het bestemmingsplan “PALLAS – Reactor” is aangegeven worden de 

koelleidingen doormiddel van een gestuurde boring aangelegd. De zonnepanelen 

vormen geen belemmering. 

• Komt daar langs de Westerduinweg nog een opslagplaats van bouwmateriaal voor de 

nieuw te bouwen reactor. 

De opslagplaats van bouwmateriaal ligt op de EHC. 

• De bouw van de zonneweide vindt plaats op grond die aangemerkt is als 

bollenconcentratie gebied en weidevogelleefgebied, in de memo’s van de provincie 

wordt daar niet over gesproken. Waarom niet ? 

De aanduiding weidevogelleefgebied strookt, in overleg met de provincie, niet met 

die van bollenconcentratiegebied, dus die wordt door hen buiten beschouwing 

gelaten omdat het overduidelijk bollengebied is. Daarnaast maakt de ontwikkeling 

van de zonnepanelen het gebruik (ooit na afloop) als bollenconcentratiegebied niet 

onmogelijk. De provincie is akkoord met de afwijking. 

• Is de aanvraag nog nader getoetst aan de aangenomen motie (mei 2019) van de 

tweede kamer leden Carla Dik-Faber Christen Unie, Antoinette Laan Geselschap VVD 

en Erik Ronnes CDA. Dit heeft geleid tot de Zonneladder. 

De Tweede Kamer heeft in mei ingestemd met een gewijzigde motie. Die gewijzigde 

motie vraagt om toetsing aan de zonneladder, vooralsnog is deze nog niet 

vastgesteld. 

• Wat zal de precedent werking van dit project zijn als de gemeente Schagen 

goedkeuring gaat geven aan dit project op de vruchtbaarste en duurste 

landbouwgronden in onze gemeente aan de binnenduinrand.  

Het betreft hier een innovatief initiatief dat mede gezien de locatie (grenzend aan 

het ECN/TNO terrein) positieve adviezen heeft gekregen bij de beoordeling van de 

aanvraag. Voor zowel de locatie als het innovatieve karakter is er geen precedent 

werking.  

 

  



De volgende zes vragen hebben meer betrekking op het onderzoek zoals beschreven in het 

projectplan. 

• Voor dit innovatieve zonne-weide project is bewust gekozen voor een grotere 

oppervlakte om te kijken of het dan ook commercieel aantrekkelijk is. Dit lijkt mij 

tegenstrijdig met het innovatieve karakter. 

Op deze manier is het innovatieve project mogelijk. 

• Wat geeft de hardheidsclausule van de gemeente Schagen aan als bovengrens qua 

oppervlakte waarbinnen een innovatief project valt. 

Geen, er is bewust geen oppervlakte maat meegenomen (nergens in het 

gemeentelijke beleid) om te voorkomen dat goede initiatieven op een vierkante 

meter zouden stranden. 

• Er wordt ook geëxperimenteerd om elektriciteit om te zetten in waterstof. Dit is toch 

meer een industriële activiteit wat op een bedrijfsterrein thuis hoort.  

In de ruimtelijke onderbouwing is aangegeven (pagina 16) dat “gekeken wordt naar 

mogelijkheden voor het direct omzetten van elektriciteit in waterstof.” 

De zin erna staat het volgende: “Toepassing van deze techniek behoort niet tot 

onderhavige aanvraag.” Mocht de initiatiefnemer in de toekomst dit alsnog willen 

realiseren zal het op dat moment bekeken moeten worden of dit een geschikte 

locatie hiervoor is.  

• Er wordt op legio andere plaatsen getest op biodiversiteit en gebruik voor dieren 

onder en langs zonnepanelen. Zie project bv. van 37 ha in Botlekgebied van Shell. 

• Zijn deze experimenten van dit project niet achterhaald. 

Dit is een onderdeel van de totale onderzoeksopzet. Belangrijk is dat ECN/TNO de 

gelegenheid heeft om nieuwe technieken te onderzoeken. 

• Hoeveel m2 dak zal er vol gelegd kunnen worden met het geld wat dit project gaat 

kosten. 

Dit is geen toetsingskader en/of indieningsvereisten bij de aanvraag.  

 

Volgens mijn informatie vindt er in december een evaluatie en toetsing plaats van het beleid 

ten aanzien van het opwekken van zonne-energie. Kunnen wij dit agendapunt dan niet beter 

uitstellen tot na de evaluatie. Dit zijn mijn schriftelijke vragen voor dinsdagavond. 

De voorgestelde wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie zouden op dit moment niet 

leiden tot een ander toetsingskader. Dit zou dus voor onnodige vertraging zorgen.  

 

Met vriendelijke groet, 

Jan Schrijver PvdA fractievoorzitter gemeente Schagen. 

 

 


