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Betreft: Verslag bestuurlijk overleg met wethouder Van de Pol 

gemeente Koggenland over voorgenomen realisatie zonneweide 

aan de Jaagweg Memo 
 

 

Datum: 13 augustus 2020 

Locatie: digitaal via Teams 

Aanwezig: 

• Gedeputeerde Stigter provincie Noord-Holland 

• Wethouder Van de Pol gemeente Koggenland 

• ambtelijke ondersteuning gemeente Koggenland, 

afdelingshoofd 

• ambtelijke ondersteuning provincie Noord-

Holland 

 

 

1. Vaststellen agenda & verslag vorig bestuurlijk overleg  

a. Agenda is akkoord; 

b. Verslag bestuurlijk overleg op verzoek wethouder Van de 

Pol gewijzigd vastgesteld en wordt aan de gemeente 

gemaild en op de projectpagina van de provinciale website 

gepubliceerd. Afspraak is om dit n.a.v. elk bestuurlijk 

overleg te doen. 

 

2. Resultaten marktconsultatie: 

Op de marktconsultatie hebben 15 partijen gereageerd. De 

belangstelling is er, dat is goed nieuws. De marktverkenning 

heeft inzicht gegeven in de risico’s die het slagen van de 

aanbesteding en de realisatie van het project beïnvloeden. Deze 

risico’s zijn met de huidige stand van zaken behoorlijk, maar 

kunnen verkleind worden door aanvullend onderzoek en door 

aanvullende stappen te nemen. Het gaat dan met name om de 

haalbaarheid van de ruimtelijke procedure, aanvullende bodem- 

en flora & fauna-onderzoek en (informatie over) beschikbaarheid 

netcapaciteit en –aansluiting.  

 

3. Toetsingskader kleinschalige zonne-energie Koggenland 

inclusief amendement: 
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Wethouder Van de Pol geeft aan dat met het toetsingskader en 

amendement helderheid is geboden wat de randvoorwaarden 

van de gemeente zijn voor dit project en dat voor dit project 

afgezien is van de voorwaarde dat er sprake moet zijn van een 

lokaal initiatief.  

De interpretatie van de 66 hectare zonneweide is gezamenlijk 

verkend. Afspraak is om dit punt uit te werken en in het 

volgende bestuurlijk overleg met elkaar te bespreken.  

De conclusie is dat het toetsingskader inclusief amendement en 

de aanvullende punten uit de marktconsultatie de belangrijkste 

punten zijn tussen provincie en gemeente.  

Voorstel is om deze in een document te gieten die de afspraken 

tussen de provincie en de gemeente vastlegt. Dit document 

wordt door de wethouder bij de raad ingebracht voor 

zienswijzen. Leidraad daarbij is balans vinden tussen hoog 

abstractieniveau en details, dus voldoende concreet/compleet 

om te voorkomen dat de raad bij de ruimtelijke procedure wordt 

verrast. Afgesproken wordt dat een eerste aanzet van dit 

document onderwerp van gesprek is in het volgende bestuurlijk 

overleg.  

 

4. Planning: 

De uitkomsten van de marktverkenning leiden tot een 

aanpassing van de planning. Deze worden verwerkt in de 

planning.  

 

5. Afspraken over vervolg: 

• Eerst volgend bestuurlijk overleg agenderen: aangepaste 

planning, interpretatie 66 hectare en eerste aanzet 

onderlinge afspraken o.a. ten behoeve bespreking raad 

(zienswijzen); 

• Verslagen bestuurlijke overleggen zo snel mogelijk 

gezamenlijk vaststellen en op projectpagina Provincie 

publiceren. 

 

6. Volgende bestuurlijke overleggen en communicatie: 

• Volgende ingeplande bestuurlijke overleggen: 17 september 

en 26 november 2020.  

• T.a.v. communicatie geen verdere punten.  

 

 

 

 




