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Betreft: Verslag bestuurlijk overleg met wethouder Van de Pol 

gemeente Koggenland over voorgenomen realisatie zonneweide 

aan de Jaagweg Memo 
 

 

Datum: 23 januari 2020 

Locatie: Provinciehuis Haarlem 

Aanwezig: 

• Gedeputeerde Stigter provincie Noord-Holland 

• Wethouder Van de Pol gemeente Koggenland 

• ambtelijke ondersteuning gemeente Koggenland, 

energieman van de ruimtelijke ordening 

• bestuursadviseur gedeputeerde Stigter 

provincie Noord – Holland.  

• ambtelijke ondersteuning provincie Noord-

Holland 

 

RES 

De bestuurders wisselen uit dat zij elkaar recent hebben ontmoet,  

in het kader van de RES. Wethouder Van de Pol schetst de recente 

ontwikkelingen als het gaat om de RES in Koggenland: het 

georganiseerde atelier 30 januari is inmiddels overtekend en er is een 

tweede belegd op 6 februari. Er heerst een gevoel samengevat dat er 

sprake is van megalomane plannen, er is weerstand. De wethouder wil 

graag de feiten voor het voetlicht brengen, heeft de indruk dat 

onvoldoende duidelijk is wat de feiten zijn en dat er bijvoorbeeld geen 

megalomane plannen zijn. De gedeputeerde schetst dat het voor de 

provincie van belang is om aan de voorkant transparant te zijn, dat je 

als provincie zegt waar iets niet kan. De provincie zegt niet wat waar 

moet en is deelnemer in het RES net als alle anderen.   

 

Voorgenomen realisatie zonneweide aan de Jaagweg 

Uitgewisseld wordt dat het voornemen/besluit van GS bekend is bij de 

gemeente. GS heeft aan de eerder door het college van Koggenland 

gestelde 4 uitgangspunten voldaan en dus staat het college van 

Koggenland positief tegenover het plan. Beide bestuurders spreken ook 

uit dat zij gezamenlijk optrekken in dit dossier. 
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Door Koggenland wordt aangekaart dat op basis van de huidige 

bestemming een zonneweide niet realiseerbaar is. Er moet een 

bestemmingswijziging aangevraagd worden alsmede een 

omgevingsvergunning. De gemeente is niet voornemens om gebruik te 

maken van haar bevoegdheid om ontheffing te verlenen binnen het 

vigerende bestemmingsplan. Zij is wel voorstander om van coördinatie, 

dus tegelijkertijd wijziging bestemmingsplan en omgevingsvergunning 

indienen en behandelen. De raad neemt dan gelijktijdig het besluit over 

de bestemmingswijziging en de omgevingsvergunning. Dit punt wordt 

ambtelijk verder uitgewerkt en is onderdeel van de randvoorwaarden 

die mee worden gegeven in de aanbesteding. Hierin wordt ook 

meegenomen dat het de intentie was en blijft dat de bestemming 

zonneweide tijdelijk is voor een vooraf vastgesteld aantal jaren en dat 

de bestemming bij realisatie wordt omgezet naar agrarisch.  

 

Intentie is om in de aanbesteding veel ruimte te geven aan de 

marktpartijen om met een uitgewerkt plan te komen en niet aan de 

voorkant te veel uit te werken, vast te leggen. De creativiteit van de 

marktpartij wordt aangesproken. Een belangrijk element die wordt 

meegegeven in de aanbesteding is dat de marktpartij goed in gesprek 

gaat met de omgeving, de wensen van de omgeving goed in beeld 

brengt en waar mogelijk meeneemt in het uiteindelijke plan. Lokale 

financiële participatie is één van de elementen die meegegeven wordt 

om die te onderzoeken. Afgesproken wordt dat de uitgangspunten 

samen worden besproken en dat het gezamenlijke product door de 

wethouder aan de raad wordt voorgelegd ter consultatie.  

 

De wethouder vraagt aandacht voor de communicatie. Het 

communiceren is in het verleden inconsistent geweest, zorgt voor 

verwarring en doet wat met het draagvlak. De bestuurders spreken uit 

dat dit niet wenselijk is en dat in het vervolg hier expliciet op wordt 

gelet.  

 

Gemeentelijk energiebedrijf 

Het college heeft inmiddels een haalbaarheidsonderzoek uitgezet. 

Aanleiding om het te onderzoeken is de motie van de raad die erom 

vraagt en daaraan ten grondslag ligt de wens dat revenuen terug 

vloeien naar bewoners van Koggenland. Idee is om ook te kijken of het 

initiatief kan aanhaken bij al bestaande initiatieven.  

 

 




