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Onderwerp: Richtinggevend kader voor toetsing grondgebonden zonlocaties

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen 20 februari 2018,

De JESS fractie dient hierbij een drietal amendementen aan ter behandeling bij het betreffende
agendapunt.

AMENDEMENT nummer 1

Overwegende:
» dat we binnen de raad weliswaar een bijeenkomst hebben gehad en dat toen gesproken is 

over de rapportages, maar dat deze toen niet beschikbaar werd gesteld.
* dat de gemeenteraad der suggestie heeft meegegeven om de maatschappelijke 

discussie aan te gaan. Hierbij kunnen de rapportages een bijdrage leveren, echter heeft 
de raad nergens nog een besluit genomen dat;

o Schagen wil in 2040-2050 energie neutraler zijn en in 2020 1 60Zo energie besparen 
en 24X duurzame energie opwekken. De raad is zich er wel van bewust dat de 
landelijke doelstellingen , Parijs akkoord en het regeringsakkoord leidend zijn in 
het gehele proces.

o In een Monitoringrapportage is onlangs vastgesteld in hoeverre de gemeente op 
koers ligt om de gestelde doelen te verwezenlijken. Deze is nog niet inhoudelijk 
besproken binnen de commissie/raad.

o Uit deze Monitoringsrapportage blijkt dat er een pakket van aanvullende
maatregelen nodig is om de resterende beleidsopgave voor 2020 te realiseren. Uit 
de monitoring blijkt dat in 2020 de duurzame energieproductie in Schagen ongeveer 
1207o van het energiegebruik bedraagt.

» Dat waarschijnlijk bedoeld wordt het monitoringsonderzoek, zoals dat nu is toegevoegd bij 
dit agendapunt. Hierover heeft geen inhoudelijke discussie over plaats gevonden binnen 
een commissie.

» Dat besluit 1 aangeeft dat we kennisnemen van de rapportages. Mogelijk gevolg is dat 
we straks in september als gemeenteraad worden verteld dat we als Raad de monitoring 
hebben vastgesteld, dan wel kennis van hebben genomen.

* Je neemt als gemeenteraad een besluit of je stelt iets voor kennisgeving vast. Maar 
dat laatste is dan ook geen besluit.

Besluit de raad:

1. Kennis te nemen van de rapportages “Monitoring energiebeleid Schagen” en “QuickScan 
zonpotentieel Schagen”;

Voorgesteld wordt om dit besluit geheel te laten vervallen. hf
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AMENDEMENT nummer 2

Overwegende:
» dat de gemeenteraad nadrukkelijk heeft aangegeven om de maatschappelijke discussie 

aan te gaan.
* de suggestie wordt gewekt dat het maatschappelijk draagvlak voor een 

duurzame energievoorziening de laatste tijd sterk is gestegen.
» dat alle politieke partijen voor de komende verkiezingen vraagtekens hebben geplaatst over 

de nut en noodzaak, zeker op het platteland in ons buitengebied. In besluit nummer 2 kan 
worden gelezen dat de raad heeft besloten om akkoord te gaan met zonneweides, op 
bepaalde locaties;

o aandacht wordt besteed aan een goede ruimtelijke ordening en landschappelijke 
inpassing;

o dat de raad nu al een uitspraak doet dat grondgebonden zon locaties toe wordt 
gestaan op gronden die agrarisch niet rendabel kunnen worden gebruikt 
(bijvoorbeeld restgronden I bedrijfsmatige incourante gronden).

o dubbel grondgebruik toe te staan op gronden die voor andere functies gebruikt 
worden of door hun ligging ongeschikt zijn voor andere toepassingen 
(bijvoorbeeld waterberging I grasland I recreatie I parkeren). Kortom het gehele 
buitengebied is bijna grasland, dus.... Alleen de bollen- en landbouwgronden 
blijven hiermee gevrijwaard?

Besluit de raad:

2. Het college op te dragen beleid voor toetsing van grondgebonden zon locaties uit te werken 
waarin:
A. aandacht wordt besteed aan een goede ruimtelijke ordening en landschappelijke 

inpassing;
B. een afweging wordt gemaakt tussen het belang van voedsel- en andere agrarische 

productie en energieproductie met zonneweides;
C. gebieden zijn benoemd waarin zonneweides niet zijn toegestaan;
D. een afwegingskader (Reisgids grondgebonden zon) in september aan de raad wordt 

voorgelegd met daarin:
grondgebonden zon locaties toe te staan op gronden die agrarisch niet rendabel 
kunnen worden gebruikt (bijvoorbeeld restgronden I bedrijfsmatige incourante 
gronden);

dubbel grondgebruik toe te staan op gronden die voor andere functies gebruikt 
worden of door hun ligging ongeschikt zijn voor andere toepassingen 
(bijvoorbeeld waterberging I grasland I recreatie I parkeren); 

duidelijkheid over de maximale omvang van zonneweides; 
een voorkeur voor participatie van omwonenden in zonneweides;

Voorgesteld wordt om besluit te wijzigen in:

2. Het college op te dragen een beleidsstuk op te stellen om een maatschappelijke discussie 
aan te gaan over grondgebonden zonlocaties binnen de gehele gemeente Schagen.
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AMENDEMENT nummer 3

Overwegende:
» dat de gemeenteraad nadrukkelijk heeft aangegeven om de maatschappelijke discussie 

aan te gaan.
» het bestemmingsplan het toestaat (bijvoorbeeld industriële bestemmingen I beperkt 

bij agrarische bedrijfsvoering ten behoeve van eigen gebruik);
* dat de interpretatie van een bestemmingsplan hier oneigenlijk wordt gebruikt, want de 1,5 

meter bouwhoogte is bestemd voor onder andere hekwerken, voederbakken, afkapping voor 
jonge dieren etc.

* Dat de interpretatie voor eigen gebruik in de basis moet gebeuren op het bouwvlak, 
dat betekent zonnepanelen op de bestaande bebouwing etc.

» het om bijzondere projecten gaat, zoals innovatieve toepassingen, waarbij deze 
gevallen worden voorgelegd aan de raad. Deze projecten kunnen wachten tot na de 
maatschappelijke discussie of worden tussentijds voorgelegd aan de raad.

Besluit de raad:

3. Vooralsnog geen nieuwe zonneweides toe te staan tenzij:
» het bestemmingsplan het toestaat (bijvoorbeeld industriële bestemmingen I beperkt bij 

agrarische bedrijfsvoering ten behoeve van eigen gebruik);
* het om bijzondere projecten gaat, zoals innovatieve toepassingen, waarbij deze gevallen 

worden voorgelegd aan de raad.

Voorgesteld wordt om besluit te wijzigen in:

3. Vooralsnog geen nieuwe zonneweides toe te staan.

Resumerend:

Het besluit zal bij het aannemen van de amendementen gewijzigd wordt in:

Besluit:
1. Het college op te dragen een beleidsstuk op te stellen om een maatschappelijke discussie 

aan te gaan over grondgebonden zonlocaties binnen de gehele gemeente Schagen.

2. Vooralsnog geen nieuwe zonneweides toe te staan.

En gaat over tot de orde van de dag.
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