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Inleiding 

 

Het huidige Beleid Zonneparken Gemeente Schagen staat op de website van de gemeente: 

https://schagen.nedgraphicscs.nl/web/thema/beleidzonneparken.html.  

De evaluatie van dit beleidskader (vastgesteld in het college van Burgemeester en 

Wethouders op 6 september 2022) toont aan dat het afhandelen van 

omgevingsvergunningen voor zonneparken beter kan, dat heeft een aantal oorzaken: 

 

- Door stapeling van beleid van gemeente en provincie zijn aanvragen voor grote 

zonneparken in Schagen niet kansrijk; 

- Het huidig beleid maakt grotere zonneparken dan 2 hectare (ha) alleen mogelijk bij 

lijnopstellingen voor windturbines, terwijl het uitgangspunt van de Regionale Energie 

Strategie (RES) is om in zoekgebieden ook enkele grotere zonneparken mogelijk te 

maken; 

- De mogelijkheden voor zonneparken kleiner dan 2 ha waren niet duidelijk genoeg 

omschreven; 

- Lokaal eigendom en (financiële) participatie hebben geen duidelijke plek gekregen 

in het beleid. 

 

Met de onderhavige actualisatie van het Beleid Zonneparken wordt getracht te voorzien in 

het mogelijk maken van grote zonneparken binnen bepaalde zoekgebieden, alsook in het 

verbeteren van de afhandeling van (vergunningen voor) zonneparken in het algemeen. 

 

Beleidskader 

 

Met als basis het huidig beleidskader 

(https://schagen.nedgraphicscs.nl/web/thema/beleidzonneparken.html) zijn een aantal 

aanpassingen doorgevoerd. Deze aanpassingen in het beleid zonneparken hebben met 

name betrekking op: 

 

1. Het verwerken van de uitleg dat op een agrarisch bouwblok de zonnepanelen 

vergunningsvrij zijn in het achtererfgebied; 

2. Het verwerken van de uitleg dat buiten een agrarisch bouwvlak de zonnepanelen 

regulier kunnen worden vergund zijn indien deze voor eigen agrarisch gebruik zijn 

(minimaal 50% stroom voor het eigen bedrijf); 

3. Het verwerken van de (RES) zoekgebieden met daarin mogelijkheden voor grote 

zonneparken in een schriftelijke onderbouwing (zie bijlage “Zoekgebieden grote 

zonneparken – Planologische onderbouwing” is beoordeeld welke delen van de zes 

RES-zoekgebieden daadwerkelijk kansrijk zijn voor het plaatsen van grote 

zonneparken op land. Deze gebieden worden nu in het aangepaste beleid 

aangemerkt als “zoekgebied grote zonneparken”; 

4. Er wordt getoetst aan provinciaal beleid (omgevingsvisie NH2050, 

omgevingsverordening NH2020 en ontwerp omgevingsverordening NH2022) en 

indien nodig overlegd met de provincie; binnen zoekgebieden voor grote 
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zonneparken kan de provincie afwijken met een ontheffing van de provinciale 

verordening, (delen van) deze gebieden kunnen in de nabije toekomst als 

stimuleringsgebied worden aangewezen;  

5. Het toevoegen van een ecologisch plan vanuit de provinciale kwaliteitsimpuls aan 

de eisen voor een zonnepark in onbebouwd (agrarisch) gebied, tenzij vergunningsvrij 

of regulier vergunbaar; 

6. Het mogelijk maken van een zonnepark in weidevogelleefgebied indien daardoor 

het graslandkarakter en de functie van de gronden als broed- en foerageergebied 

voor weidevogels niet onevenredig wordt of kan worden aangetast. 

7. Lokaal eigendom heeft een belangrijke plek in het beleid: het streven is om bij grote 

zonneparken minimaal 50% lokale financiële participatie te realiseren, voor grote 

zonneparken wordt het indienen van een gecombineerd financieel en 

participatieplan vereist; 

8. Het verduidelijken van het begrip “aaneengesloten oppervlakte”, de 

inpassingsstroken worden hierbij meegerekend; 

9. Het verwerken van de reeds bestaande handelwijze ten aanzien van de afdracht in 

het Fonds zonneparken Schagen (niet meer op basis van opbrengsten, maar een 

vaste afdracht per hectare). 

 

Aanpassingen beleidsregels: 

 

In bijgaande “Was/wordt” tabel zijn de aanpassingen te vinden. Tevens wordt de kaart van 

het Beleid zonneparken aangepast met daarin gevoegd de zoekgebieden grote 

zonneparken. 

 

Bij de actualisatie van het Beleid zonneparken wordt uitgegaan van de (ruimtelijke) 

wetgeving zoals die nu nog geldt. De vaststelling van het aangepaste beleid zal 

plaatsvinden onder de werking van de Omgevingswet (per 1 juli 2023). Bij de vaststelling van 

de Actualisatie Beleid zonneparken na de zienswijzenperiode zullen los van aanpassingen 

aan de hand van eventuele zienswijzen waarschijnlijk ook ambtshalve aanpassingen moeten 

gaan plaatsvinden in verband met de dan in werking getreden Omgevingswet.   

 

 

 

 

 

 

 

 


