
Beantwoording raadsvragen CDA en PvdA m.b.t. Gebiedsaanpak zonnepanelen op 
agrarische daken 

Het CDA stelde op 2 nov de volgende vragen: 

Beste griffie, 

Willen jullie de volgende vraag doorsturen naar de betreffende portefeuillehouder en afdeling. Ik 
kwam bijgaand artikel tegen en heb hierover de volgende vragen: 

Het artikel: 
https://www.ltonoord.nl/provincie/regio-west/noord-holland/nieuws/2019/10/31/provincie-en-
gemeenten-in-noord-holland-kiezen-voor-gebiedsaanpak-zonnepanelen-op-agrarische-
daken?overview=aHR0cHM6Ly93d3cubHRvbm9vcmQubmwv

1. Is het college bekend met dit samenwerkingsverband tussen verschillende gemeenten en de 
provincie? 
2. Is het mogelijk om bij dit initiatief aan te sluiten? 
2a. Zo ja, waarom is onze gemeente hier dan niet bij betrokken/aangesloten? En is de gemeente 
alsnog bereid hierbij aan te sluiten als dit wel mogelijk is? 
2b. Zo nee, is het mogelijk om zelf een degelijk initiatief op te starten? En is de gemeente bereid dit te 
doen?  

Het lijkt mij een mooi initiatief om de klimaatdoelen te halen en de daken in onze gemeente nog beter 
te benutten voor zonnepanelen.  

Met vriendelijke groet, 

Bram Broersen 
Raadslid CDA Schagen 
(06) 46 17 55 81

De PvdA stelde op 19 nov de volgende vragen: 

Goede middag griffie medewerker. 

Er is een capaciteitsprobleem op het stroomnetwerk van Liander om opgewekte stoom te 
verplaatsen. Provincie, LTO en diverse omliggende gemeenten willen dit oplossen en de provincie 
Noord-Holland stelt daar subsidie voor beschikbaar. De provincie wil vooral  de aanleg van 
zonnepanelen op boerendaken stimuleren! Hollands Kroon, Drechterland en de Beemster doet hier 
aan mee. Waarom ontbreekt hier de gemeente Schagen? Wat doet de gemeente Schagen op dit 
moment concreet om de aanleg van zonnepanelen op agrarische bedrijfsgebouwen, andere bedrijven 
en woningen te stimuleren?. 

Met vriendelijke groet Jan Schrijver fractievoorzitter PvdA gemeente Schagen. 

Omdat de vragen over hetzelfde onderwerp gaan beantwoorden we deze in samenhang. 

1. Is het college bekend met dit samenwerkingsverband tussen verschillende gemeenten en de 
provincie? 
Ja 

2. Is het mogelijk om bij dit initiatief aan te sluiten? 



Wij hebben hierover contact gehad met de provincie en op dit moment is aansluiten nog niet 
handig. De gebiedsaanpak is een initiatief van de LTO. Zijn wilden in een drietal pilot-gemeenten 
deze aanpak gaan uitproberen. De provincie en gemeenten zagen daar wel wat in. LTO heeft deze 
drie gemeenten voorgedragen. Maar dit principe kan natuurlijk in meerdere gemeenten worden 
toegepast. We hebben de provincie laten weten dat we ook in Schagen heel graag op dit initiatief 
willen aanhaken. De afspraak is om hier in februari 2020 een vervolg aan te geven. Dan is de pilot 
voor een belangrijk deel afgerond en ontstaat er bij de betrokken partijen ook ruimte voor 
uitbreiding. Bovendien komen uit deze pilot waarschijnlijk inzichten over wat wel goed werkt en 
wat niet. Het is natuurlijk slim om die te benutten. Binnen de Noordkop samenwerking hebben we 
heel nauw contact met Hollands Kroon waarbij ook dit initiatief wordt besproken.

2a. Zo ja, waarom is onze gemeente hier dan niet bij betrokken/aangesloten? En is de gemeente 
alsnog bereid hierbij aan te sluiten als dit wel mogelijk is? 
[PvdA] Waarom ontbreekt hier de gemeente Schagen? 
Het initiatief ging uit van LTO en zij hebben gekozen voor 3 pilotgemeenten verdeeld over Noord-
Holland Noord. Zoals hiervoor aangegeven zijn wij zeer bereid bij dit initiatief aan te sluiten na de 
eerste pilotperiode. 

2b. Zo nee, is het mogelijk om zelf een degelijk initiatief op te starten? En is de gemeente bereid dit te 
doen?  
Dit is mogelijk, maar op dit moment niet handig. In de energietransitie is het van groot belang 
(boven)regionaal samen te werken zodat we niet allemaal hetzelfde wiel gaan uitvinden. Zie ook 
het antwoord bij vraag 2.  

[PvdA] Wat doet de gemeente Schagen op dit moment concreet om de aanleg van zonnepanelen op 
agrarische bedrijfsgebouwen, andere bedrijven en woningen te stimuleren?. 

• Bij alle bouwkundige consulten geven wij advies om vooral de daken te benutten voor 
zonnepanelen. Ook bij consulten over zonneparken bij bedrijven bespreken we in hoeverre 
dat bedrijf het eigen dakoppervlak al heeft benut.  

• Voor alle inwoners en ondernemers hebben we het Duurzaam Bouwloket 
(www.duurzaambouwloket.nl) waar maatwerk advies verkregen kan worden voor 
verduurzaming van de woning of bedrijfspand, waaronder het aanbrengen van 
zonnepanelen. Namens de gemeente communiceert het Duurzaam Bouwloket hier ook 
actief over op alle (sociale) media. 

• In het kader van het Regionaal Energie Besparingsprogramma 2019-2021 organiseren we 
verschillende wijkaanpakken en collectieve inkoopacties voor inwoners, voor onder meer 
zonnepanelen. 

• Wij hebben als Schagen een duurzaamheidslening voor inwoners die heel succesvol is, het 
leenplafond is momenteel bereikt. Het blijkt dat het grootste deel van de leenbedragen 
wordt besteed aan zonnepanelen. 

• Voor bedrijven lopen er momenteel een aantal trajecten vanuit verduurzaming 
bedrijventerreinen. De gemeente financiert daarbij een belangrijk deel van de energiescan 
en de proceskosten voor een collectief inkooptraject voor zonnepanelen en ledverlichting. 
Op bedrijventerrein ’t Zand is dit al succesvol doorlopen. Momenteel zijn we met drie 
andere bedrijventerreinen (Witte Paal, De Banne/De Dijken en Oudevaart) aan het 
onderzoeken of er animo is om het ook daar uit te rollen. 


