Beantwoording vragen voorafgaand aan de oriënterende commissies
Nummer

DOC-19-134870

Zaaknummer

Z-18-046220

Naam commissielid

P. Ligthart

Fractie

CDA

Onderwerp

Commissievragen CDA cie. Ruimte agendapunt 12
principeverzoek zonneweiden

Datum waarop de vraag is gesteld

4 maart 2019

Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de oriënterende commissie.
Portefeuillehouder

Harry Nederpelt

Afdeling

Ruimtelijke Ontwikkeling

1.

De verzoeken 6 en 9 passen niet in het provinciaal beleid. Waarom zijn deze toch
meegenomen in de bespreeknotitie?

antwoord

Wij willen u een totaalbeeld geven van de principeverzoeken. Zo kunt u zien welke
principeverzoeken wel en niet in het provinciaal beleid passen en wat de redenen
daarvoor zijn. U kunt de verschillende locatie zo in samenhang bekijken. Gezien de
opgave die vanuit het Klimaatakkoord op gemeenten afkomt, vinden we het belangrijk
deze samenhang te laten zien.

2.

Wat is de voorgenomen termijn dat deze opstellingen er mogen staan?

Antwoord

De termijn leggen wij vast in de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning geldt
voor een bepaalde tijd, die maximaal 25 jaar bedraagt.

3.

Wat is de bijdrage van de verzoeken 2, 4, 7 en 8 aan de doelstelling om in 2020 20% van
het energieverbruik duurzaam op te wekken?

Antwoord

Dat is nu nog onbekend. De locaties moeten nog verder uitgewerkt worden. Als de
inpassing bekend is, is er meer duidelijkheid over het aantal zonnepanelen.
De verzoeken waarop we nu positief adviseren bedragen in totaal ongeveer 25 hectare.
De totale opgave voor Westfriesland bedraagt 1.815 hectare als we alleen zouden
inzetten op zonnepanelen. Globaal zou je kunnen stellen dat deze initiatieven 1,4%
bijdragen aan de totale opgave duurzame energieopwekking in Westfriesland.

4.

De locatie Zwaagdijk 396 grenst aan De Cromme Leek. Heeft dit dan geen verstrekkende
gevolgen voor de zichtbaarheid? In het klimaatakkoord staat dat een goede ruimtelijke
inpassing van groot belang is. (Wij realiseren ons dat duurzame energie zichtbaar is in
het landschap, maar aarzelen of het dan wel past in een beschermd landschap.

Antwoord

In de bestemmingsplannen is een zone langs de Kromme Leek opgenomen voor het
behoud en de versterking van het Natuurnetwerk Nederland. Deze zone is 45 meter
breed. Deze zone blijft vrij van bebouwing. In deze zone staan wij geen zonnepanelen
toe. Bij de verdere uitwerking van het principeverzoek is dit een aandachtspunt.

5.

Locatie Zaadmarkt: een deel gaat om panelen op water. Is dit technisch al wel
mogelijk? (ze liggen ook nog niet in de bassins van PWN Andijk).

Antwoord

Ja, zonnepanelen op water zijn technisch mogelijk.

