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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
Roulerend voorzitter: de beurt is deze keer aan jou tenzij jullie dat
natuurlijk anders willen afspreken
1. Opening
Advies: eerste kwartier is om gesprek met Stichting KEN – waar
nodig – samen voor te bereiden en de agendapunten door te
lopen. Richt het gesprek met de stichting zo in dat jullie aan het
eind ook tijd hebben om de rest van de agenda af te ronden als
daar nog tijd voor nodig is.
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2. Vaststellen agenda & verslag vorig bestuurlijk overleg (verslag
als bijlage bij deze agenda):
a. Concept agenda al dan niet gewijzigd vaststellen; Advies:
ongewijzigd vaststellen
b. Verslag vorig BO van 21 januari 2021 is per mail
toegezonden en vastgesteld en wordt conform afspraak
z.s.m. op de projectpagina van de provincie geanonimiseerd
gepubliceerd.
Wethouder Van Dolder heeft wijzigingen voorgesteld. Zie
aparte bijlage hiervan. Gezien de aard van de wijzigingen –
daar zit naar mijn gevoel een wens achter – leg ik ze aan je
voor. Tot nu toe was het verslag bewust geen letterlijke
weergave overigens. Dat begint het wel steeds meer te
worden. Advies

3. RES kaart en de zonneweide
Kort terug blikken op resultaat overleg vorige keer en
definitieve afspraak maken.
Verwachting is dat de gemeente haar standpunt niet wijzigt.
Advies: Doorzetten om als provincie het initiatief op de RES
kaart 1.0 te zetten conform wat jij de vorige keer hebt gezegd
in het BO. Melden dat er een melding is gedaan bij de
programmamanager dat dit initiatief waarschijnlijk door de
provincie wordt ingediend. De volgende stap is het indienen van
het zogeheten paspoort. De tekst zal gedeeld worden ambtelijk
en als er behoefte aan is kan daar feedback op gegeven worden.
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)
In het concept zijn in het groen de
wijzigingen/toevoegingen gearceerd. De wijzigingen zijn
ambtelijk afgestemd tussen Koggenland en provincie. De
provincie doet nog een laatste check intern – o.a. ruimtelijke
en juridisch – om zeker te zijn dat de formulering goed is.
Koggenland is hier ambtelijk over geïnformeerd. Intern
advies is voor het BO beschikbaar. Advies: akkoord met
wijzigingen zoals die er nu in staan.
b) Route naar colleges en raad en ondertekening
Ambtelijk krijg ik het signaal dat die datum nog niet hard is
nl. Om geen onnodige vertragingen op te lopen is het van
belang dat deze deadline staat als een huis zeg maar.
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Advies: bespreek dat datum raad ook echt de datum is en
blijft.
5. Volgende bestuurlijke overleggen, communicatie en overigen
onderwerpen:
overleg met Liander/Tennet t.a.v. aansluiting en capaciteit
netwerk: aangemeld ambtelijk voor taskforce
Er zijn, los van het bestuurlijke/politieke traject,

)
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”)
https://koggenlandenergieneutraal.nl/
Doel: “Ons doel is om Koggenlanders te inspireren met voorbeelden
en mensen met elkaar in contact te brengen.”
Deze Stichting bestaat uit vrijwilligers die voorstander zijn van
initiatieven die ten bate van lokaal zijn, in welke vorm dan ook.
Over de zonneweide Jaagweg is in het najaar van 2020 een
artikel door hen gepubliceerd en gelijktijdig een enquête over
uitgezet:
https://koggenlandenergieneutraal.nl/zonnestroom/zonneweid
e-berkhout-komt-er-maar/
Mogelijke gespreksonderwerpen:
• Wat uit hun enquête is gekomen;
• Hoe zij lokaal participeren bij dit project zien;
Ambtelijk is in 2020 met hen gesproken – evenals met Berkhout
is Boos en LTO. Een gecompileerde weergave van dit gesprek –
door hen akkoord op gegeven - is als bijlage ter informatie
toegevoegd.
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