
 

 
 

M E M O  
  
 

Aan : De raadscommissie  

Van : De griffier 

Datum : 12 mei 2016 

Onderwerp : Bespreking zienswijze college op de ontwerp ruimtelijke spelregels voor 

zon in het landelijk gebied van de provincie Noord-Holland.  

Bijlagen : divers 

 

 

Proces 

Deze ontwerp ruimtelijke spelregels / wijziging van de Provinciaal Ruimtelijke Verordening 

(PRV) voor dit doel, zijn door de provincie ter inzage gelegd van 1 april t/m 12 mei 2016. 

Op de vraag van de fractie van de BPP of het college overweegt een zienswijze in te dienen 

voor het niet toestaan van zonneweiden in een werelderfgoed heeft de portefeuillehouder 

bevestigend geantwoord. Vanuit de commissie is aangegeven, dat de raad over dit inhoud 

van deze zienswijze geconsulteerd moet worden.  

Het college heeft aangegeven, dat de concept zienswijze op 10 mei door het college wordt 

vastgesteld en direct hierna met de raad wordt gedeeld.  

Het college heeft op 11 mei de zienswijze ingediend bij de provincie met het voorbehoud, 

dat de raad na de bespreking hiervan op 17 mei, mogelijk nog met een aanvulling kan 

komen.  

Het presidium heeft besloten dit onderwerp als apart agendapunt (10a) toe te voegen aan 

de commissievergadering van 17 mei. 

 

Inhoud 

U kunt zich uitspreken over de inhoud van de zienswijze  van het college en desgewenst die 

aanvullen op basis van de stukken die de provincie ter inzage heeft gelegd. 

Deze stukken zijn bij dit agendapunt gepubliceerd. 

 

Bij de zienswijze van het college horen 3 bijlagen waarvan de ontwerpbeleidsnota 

“Zonnepanelen in Beemster” nieuw voor u is. Deze ontwerpbeleidsnota is niet eerder door 

het college aan u voorgelegd. Dit is een concept waarover het college nog vooroverleg zal 

hebben met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, LTO en provincie, alvorens het 

uiteindelijke ontwerp inclusief de reacties vanuit dit vooroverleg, voor bespreking voor te 

leggen aan de commissie en raad. Dit komt dus bij u terug en is voor dit moment voor u ter 

informatie. 

Bij de stukken is ook het advies van Kwaliteitsteam Des Beemsters over dit onderwerp 

gevoegd. Hiernaar wordt in de zienswijze ook verwezen. 

 

 

 

 

 


