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Betreft: Verslag bestuurlijk overleg met wethouder Van de Pol
gemeente Koggenland over voorgenomen realisatie zonneweide
aan de Jaagweg

Memo

Datum: 17 september 2020
Locatie: digitaal via Teams
Aanwezig:
• Gedeputeerde Stigter provincie Noord-Holland
• Wethouder Van de Pol gemeente Koggenland
•
ambtelijke ondersteuning gemeente Koggenland
•
ambtelijke ondersteuning provincie NoordHolland

1. Opening
• Felicitaties voor de op handen zijnde installatie van
wethouder Van de Pol tot burgemeester van
Terschelling.
• Uitnodiging aan de opvolgster dat gedeputeerde Stigter
op werkbezoek op locatie komt. Verzoek is om dit
ambtelijk voor te bereiden.
2. Vaststellen agenda & verslag vorig bestuurlijk overleg
a. Agenda is akkoord;
b. Verslag bestuurlijk overleg was al eerder gezamenlijk
vastgesteld en is conform afspraak geanonimiseerd op de
projectpagina van de provinciale website gepubliceerd.
Afspraak is om dit na elk bestuurlijk overleg te doen.
3. Intentieovereenkomst
a) Doel document:
• De bestuurders spreken uit dat het handig is dat de
intentieovereenkomst er komt.

•

Het geeft helderheid tussen provincie en gemeente
waar naartoe gewerkt wordt, waarom en hoe. Het
bevat een beschrijving van het proces om te komen
tot realisatie van de zonneweide en de
uitgangspunten die daarbij gelden.
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•

•

Het toetsingskader inclusief amendement wordt als
randvoorwaarde aan de markt meegegeven evenals
het provinciale beleid. Dit punt komt, als het
amendement is vertaald in het toetsingskader,
uitgewerkt terug in de concept intentieovereenkomst.
Deze wordt voor het volgend bestuurlijk overleg
geagendeerd.
Het is belangrijk dat het detail niveau zodanig is dat
het geschikt is voor consultatie van de raad en het
voor het traject van de aanbesteding meerwaarde
heeft en houdt.

b) Wat moet er in ieder geval in komen te staan;
• Algemeen deel:
• Intentie uit spreken dat provincie en gemeente samen
een zonneweide op het terrein door een marktpartij
willen laten realiseren en exploiteren;
• Inhoud bevat de belangrijke elementen die in de
aanbesteding worden meegegeven inclusief de
indicatieve planning;
• Onderwerpen:
o Om welk terrein gaat het precies;
o Toetsingskader inclusief amendement – amendement
wordt nog vertaald naar het toetsingskader door de
gemeente - wordt als randvoorwaarde aan de markt
meegegeven;
o Planning (indicatief);
o 66 hectare interpretatie/definitie;
o De te volgen ruimtelijke procedure en procedure
omgevingsvergunning;
o Omzetting bestemming naar landelijk / agrarisch na
realisatie van de zonneweide;
o Ruimtelijke inpassing;
o Participatie omgeving, de procesbeoordeling;
o Financiële participatie en social return als optie
opnemen;
o Opruimplicht;
o Netcapaciteit en netaansluiting;
o Looptijd zonneweide.
c)

Interpretatie 66 hectare zonneweide:
Door beide bestuurders wordt uitgesproken dat met 66
hectare bedoeld wordt netto 66 ha aan zonnepanelen.
Over de inrichting zijn nu geen afspraken gemaakt. Aan
de markt zullen een aantal uitgangspunten als
totaalpakket meegegeven worden waaronder (mogelijk)
toekomstig ruimtegebruik en inpassing.
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d) Zonneweide Jaagweg op de RES kaart:
Bestuurders zijn het eens dat de voorgenomen realisatie van
deze zonneweide op de RES kaart thuis hoort. De gemeente
zorgt ervoor dat deze locatie wordt aangemeld voor de RES
kaart, dat deze locatie in de verschillende RES –
processtappen aangehaald wordt als aanvullende locatie.
4. Planning:
De concept planning is een levend document. De huidige
planning richt zich op het starten van de aanbesteding in Q2
van 2021. De eerste stap die gezamenlijk gezet wordt is het
vaststellen van de intentieovereenkomst. Deze is maatgevend
voor het opstellen van de aanbestedingsstukken. Daarmee kan
de start van de aanbesteding nog schuiven.
5. Afspraken over vervolg:
Het verslag van dit bestuurlijk overleg wordt conform de vorige
keer via de mail samen vastgesteld waarna het geanonimiseerd
gepubliceerd wordt op de projectpagina van de provinciale
website.
Ambtelijk wordt de concept intentieovereenkomst opgesteld op
basis van wat vandaag is uitgewisseld. Dit concept wordt
bestuurlijk in het volgende bestuurlijk overleg besproken.
6. Volgende bestuurlijke overleggen en communicatie:
• Volgende ingeplande bestuurlijke overleg: 26 november
2020.
• Wethouder van de Pol haalt kort aan dat er recent in een
regionale sessie gesproken is over een behoefteraming.
Beide bestuurders onderstrepen de afspraak van de
provincie en de gemeente dat het terrein ingezet wordt
voor de realisatie van een zonneweide.
• Er zijn geen communicatie zaken te bespreken op dit
moment. Wel de melding dat er binnenkort ambtelijk
wordt bijgepraat over stand van zaken project met
enkele belanghebbenden. Aanbod hiervan is uitgegaan
naar Stichting Berkhout is Boos, Stichting Koggenland
EnergieNeutraal en LTO. Bekeken wordt of bij dit
gesprek ook Park Westerkogge kan aanschuiven.
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