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Aan  

gedeputeerde Stigter, portefeuille klimaat en energie 

wethouder R. Van Dolder 

Kopie aan 

                            

Bijlagen:  

- Verslag bestuurlijk overleg 21 januari 2021 

- Planning route intentieovereenkomst  

- Concept intentieovereenkomst  

 

 

 

 

 

Betreft: bestuurlijk overleg provincie en gemeente Koggenland 5 

februari 2021 over voortgang voorgenomen realisatie 

zonneweide op het terrein aan de Jaagweg te Koggenland 

(Berkhout) Memo 
 

 

• Onderwerp:  

Bestuurlijk overleg met de gemeente Koggenland (Westfriesland) 

over de voortgang van het provinciaal voornemen om een 

zonneweide te laten realiseren op provinciaal grond aan de 

Jaagweg nabij het dorp Berkhout te Koggenland 

• Datum:  

Vrijdag 5 februari 2021 tussen 13:00 – 14:00 uur 

• Aanwezig:  

gesprek tussen gedeputeerde Stigter en wethouder Rosalien van 

Dolder(VVD)  

• Uitgenodigd: 

om 13:15 zijn Stichting Koggenland EnergieNeutraal en 

Stichting Berkhout is Boos uitgenodigd om met de bestuurders 

over het project in gesprek te gaan. Stichting Berkhout is Boos 

heeft laten weten geen gebruik te maken van de uitnodiging 

 

Agenda  

 

1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda & verslag vorig bestuurlijk overleg (verslag 

als bijlage bij deze agenda): 

a. Concept agenda al dan niet gewijzigd vaststellen; 

b. Verslag vorig BO van 21 januari 2021 is per mail 

toegezonden en vastgesteld en wordt conform afspraak  
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z.s.m. op de projectpagina van de provincie geanonimiseerd 

gepubliceerd. 

 

3. RES kaart en de zonneweide 

Kort terug blikken op resultaat overleg vorige keer en 

definitieve afspraak maken.  

 

4. Intentieovereenkomst concept en route 

a) Inhoud: afgesproken passages zijn aangepast. Deze 

wijzigingen bespreken (5, 6.1 en 6.4) en al dan niet 

gewijzigd vaststellen (document bijgevoegd)  

b) Route naar colleges en raad en ondertekening  

 

5. Volgende bestuurlijke overleggen, communicatie en overigen 

onderwerpen: 

overleg met Liander/Tennet t.a.v. aansluiting en capaciteit 

netwerk: aangemeld ambtelijk voor taskforce 

 

6. Gesprek met Stichting Koggenland EnergieNeutraal 13:15 uur 

Stichting KEN is ingegaan op de uitnodiging om met de 

bestuurders over het project in gesprek te gaan. Zij zijn 

gevraagd om in 10 minuten een pitch te geven over hun kijk op 

het initiatief waarna het gesprek met de bestuurders plaats 

vindt. Stichting Berkhout is Boos heeft laten weten niet in te 

gaan op de uitnodiging (“omdat zij dar op dit moment geen 

reden toe zien”)  

 

 




