Amendement
Onderwerp: Toetsingskader kleinschalige zonne-energie (agendapunt 2.03.03 en 3.06.03)
De raad van de gemeente Koggenland, in de vergadering bijeen op 25 mei 2020

Besluit:

De volgende tekst:
1.

Het toetsingskader kleinschalige zonne-energie gemeente Koggenland vast te stellen;

Te wijzigen in:
1.

2.

Het toetsingskader zonne-energie gemeente Koggenland vast te stellen inclusief:
a. Het van toepassing verklaren van het toetsingskader op de Jaagweg met uitzondering
van de omvang van het aantal hectares zonneweide dat voor deze locatie wordt
gemaximeerd op 66 ha en met uitzondering van de voorwaarde dat sprake moet zijn van
een lokaal initiatief;
b. Het kaartbeeld locaties zonne-energie te wijzigen waarbij de Jaagweg wordt benoemd
als toegestaan voor zonne-energie;
c. Op pagina 8 onder het kopje “Gebieden uitsluiten voor het opwekken van zonneenergie ”, onder het kopje behoud gebieden met bijzondere status, het uitsluitingbeleid
voor zonne-energie uit te breiden met: langs oude cultuurhistorische lijnen een restrictief
beleid voor zonneweide te hanteren, w.o Oudlandsdijk te Hensbroek en Obdammerdijk
te Obdam en om de drie droogmakerijen;
Het document Toetsingskader zonne-energie gemeente Koggenland dienovereenkomstig aan
te passen.

Toelichting:
Aanvragers voor een omgevingsvergunning om zonne-weides te realiseren hadden tot op heden
geen kader vanuit de gemeente Koggenland. De gemeente hanteerde haar bestemmingsplan alsook
de toetsingskaders van de provincie – duurzaamheidladder en de omgevingsvisie, waarbij bleek dat
ze af moest wijken van eigen beleid om een aanvraag al dan niet een Verklaring Van Geen
Bedenkingen (VVGB) te geven. Met deze nota heeft de raad een kader voor zonne-energie. Of deze
nu kleiner of groter is dan 5 ha. Vandaar de wijziging om kleinschalig in de titel te schrappen
(beslispunt 1).
Op pagina 2 van de nota, onder 1.3. initiatief Jaagweg staat; “aangezien het Initiatief het initiatief
aan de Jaagweg een lopend initiatief is, is dit afwegingskader niet van toepassing hierop”. Met dit
amendement is dit toetsingskader ook van toepassing op de Jaagweg maar met uitzondering van de
omvang van het aantal hectares zonneweide dat voor deze locatie wordt gemaximeerd op 66 ha en

met uitzondering van de voorwaarde dat sprake moet zijn van een lokaal initiatief.(beslispunt 1a). De
uitzonderingen van de omvang en de voorwaarde van lokaal initiatief aan de Jaagweg dienen
opgenomen te worden omdat het hier grond betreft – bestemming bedrijventerrein – van de
provincie Noord-Holland, die zich leent voor meer ha zon dan 5 ha waar wel de landschappelijke
inpasbaarheid randvoorwaardelijk is alsook participatie en deelname van omwonenden en inwoners
van Koggenland.
Met dit toetsingskader wordt groot belang gehecht aan het feit dat inwoners en lokale bedrijven zelf
initiatieven nemen om zelfstandig duurzame energie op te wekken middels zonnepanelen. Dat kan
bijvoorbeeld door het eigen dak daartoe beschikbaar te stellen, of deel te nemen in een coöperatie.
Tevens worden met dit kader inwoners/bedrijven aangemoedigd om op een aantal locaties
zonneweides binnen de 5 ha te realiseren. Zie hiervoor het kaartbeeld.
De indieners van dit amendement vinden het randvoorwaardelijk dat er draagvlak wordt gezocht bij
direct omwonenden van een zonneweide en er gelegenheid wordt geboden om deel te nemen in een
zonneweide-project.
Momenteel wordt er gewerkt aan de Regionale Energie Strategie (RES). De indieners van het
amendement zijn van mening dat in het huidige kaartbeeld van het toetsingskader Koggenland en
die van de RES de Jaagweg niet mag ontbreken (beslispunt 1b) . Het toetsingskaders voor zonneenergie moet dan ook voor grotere zonne-weides worden gehanteerd, en de Jaagweg moet daarvoor
in beide kaartbeelden worden opgenomen.
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