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Betreft: Verslag bestuurlijk overleg met wethouder Van Dolder 

gemeente Koggenland over voorgenomen realisatie zonneweide 

aan de Jaagweg Memo 
 

  

Datum: 5 februari 2021 van 13 – 14 uur 

Locatie: digitaal 

Aanwezig: 

• Gedeputeerde Stigter provincie Noord-Holland 

• Wethouder Van Dolder gemeente Koggenland 

•  ambtelijke ondersteuning gemeente Koggenland 

•  ambtelijke ondersteuning provincie Noord-

Holland 

 

Agenda  

 

1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda & verslag vorig bestuurlijk overleg 21 januari 

2021 (verslag als bijlage bij deze agenda): 

a. Concept agenda al dan niet gewijzigd vaststellen: de agenda 

wordt ongewijzigd vastgesteld; 

b. Verslag vorig BO van 21 januari 2022 vaststellen en 

afspreken dat deze z.s.m. op de projectpagina van de 

provincie geanonimiseerd gepubliceerd wordt:  

Het verslag wordt inclusief de gevraagde wijzigingen van de 

zijde van de gemeente Koggenland vastgesteld.  

 

3. RES kaart en de zonneweide 

Kort terug blikken op resultaat overleg vorige keer en definitieve 

afspraak maken.  

 

Wethouder Van Dolder laat weten dat de locatie Jaagweg op de 

kaart van Westfriesland is ingetekend in paars met als legenda 

dat het conform de suggestie van de gemeenteraad is. Zij vindt 

het prima als de locatie op deze manier op de kaart landt. Voor 

gedeputeerde Stigter is het van belang dat de locatie – immers 

een reeds bestaand initiatief – op de kaart landt. Als het op de 



 

2 
 

24 februari 2021 | Memo Bestuurlijk overleg 05.02.2021 gemeente Koggenland voorgenomen 

realisatie zonneweide aan de Jaagweg 

 

wijze gaat, zoals door de wethouder geschetst, wordt aan die 

doelstelling voldaan. Gedeputeerde Stigter hecht er daarnaast 

aan dat de locatie meegaat in de aanbod berekeningen. 

Geconstateerd wordt dat in de concept kaart, die momenteel de 

ronde doet, de paarse vlek net niet goed ligt. Ambtelijk wordt 

gezorgd dat dit gerepareerd wordt.  

 

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)  

Zowel de wethouder als de gedeputeerde zijn akkoord. 

Hiermee is de intentieovereenkomst klaar om naar de 

wederzijdse colleges gebracht te worden. De bestuurders 

constateren dat hiermee een belangrijke stap is gezet.  

b) Route naar colleges en raad en ondertekening: 

De datum waarop de raad het stuk behandelt is nog niet 

zeker. Wethouder Van Dolder verzekert dat zij op korte 

termijn voor helderheid zorgt over de datum zodat de 

planning daarmee definitief gemaakt kan worden. N.a.v. de 

college behandeling is nog een bestuurlijk overleg 

ingepland om met elkaar de uitkomsten te bespreken. 

Uitgesproken wordt dat afstemming over communicatie 

plaats vindt. De concept intentieovereenkomst wordt na de 

collegebehandeling immers openbaar.  

 

5. Volgende bestuurlijke overleggen, communicatie en overige 

onderwerpen: 

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

netwerk: aangemeld ambtelijk voor taskforce 

Gedeputeerde Stigter meldt dat het project is aangemeld voor 

ambtelijke bespreking in de taskforce van Liander, Tennet en de 

provincie. Hij hoort graag terug wat hieruit komt.  

 

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”)  

 

De heren ,  en , bestuursleden van 

de Stichting KoggenlandEnergieNeutraal, schuiven digitaal aan 

voor het gesprek met wethouder Van Dolder en gedeputeerde 
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Stigter over het voornemen om de gronden nabij de Jaagweg in 

erfpacht uit te geven ten behoeve van het ontwikkelen en 

exploiteren van een zonneweide.  

Geconstateerd wordt dat zon op daken alleen onvoldoende 

opbrengt in relatie tot de vraag, de behoefte aan energie. Dat is 

dan ook de reden waarom de Stichting de zonneweide onder 

condities ziet zitten. Die houden in: een goede landschappelijke 

inpassing waarbij de belangen en wensen van de omgeving 

worden meegenomen en dat de omgeving profiteert van de 

opbrengsten van de zonneweide. De Stichting geeft aan dat zij 

willen dat het mede daarom ook in een coöperatieve vorm 

gebeurt. Zij zijn ervan overtuigd dat dit kan, ook in de omvang 

van dit plan. De Stichting is er voorstander van om als 

overheden en Stichting met elkaar samen te werken om dit voor 

elkaar te krijgen.  

Voor de inpassing zijn een scala aan opties denkbaar. De 

Stichting laat de bestuurders verschillende, elders in de wereld, 

gerealiseerde opties zien. Denk daarbij aan een combinatie met 

agrarische bedrijvigheid, recreatie al dan niet op het water, 

biodiversiteit.  

Gedeputeerde Stigter vraagt hoe de insteek van de Stichting valt 

bij mensen die geen lid zijn van de Stichting. Aangegeven wordt 

door de bestuursleden dat er draagvlak is binnen en buiten de 

Stichting voor de insteek die de Stichting op tafel legt. Op de 

vraag of de Stichting zicht heeft op de haalbaarheid van de 

businesscase van het idee van de Stichting wordt aangegeven 

dat het niet is doorgerekend. De vraag is of je het naar een 

marktpartij brengt, of dat het door een ontwikkelaar wordt 

gemaakt en dan naar de gewenste coöperatie wordt gebracht en 

wie het beheer van het recreatieve deel voor zijn of haar 

rekening neemt, de gemeente of de provincie. Dit moet nader 

uitgezocht worden aldus de Stichting. Het pleidooi is om voor 

deze insteek te kiezen en samen met de Stichting daarin op te 

trekken. Waar nadrukkelijk rekening mee moet worden 

gehouden is de gevraagde diversiteit aan functies.  

De Stichting zal zelf niet in de coöperatie deelnemen. Wel zijn er 

naar hun zeggen coöperaties in de buurt die het kunnen. Verder 

wijst de Stichting op het issue draagvlak. Zij zijn van mening dat 

draagvlak essentieel is, zeker gezien het verleden. Op dit 

moment is er mede doordat er geen verbondenheid is met het 

initiatief niet veel draagvlak is de inschatting van de Stichting.  

Wethouder Van Dolder doet de suggestie om de vraag om te 

draaien, uit te gaan van de vraag “wat wil de omgeving 

gerealiseerd zien”.  

Gedeputeerde Stigter deelt de insteek om te kijken naar het 

combineren van meerdere doeltellingen. De vraag is of een 
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marktpartij daarmee een businesscase kan maken. Zowel de 

wethouder als de gedeputeerde delen het beeld dat draagvlak 

belangrijk is en willen proberen om invulling te geven aan 

elementen uit de presentatie in de stappen die gemeente en 

provincie nu aan het zetten zijn en gaan zetten. Het is beiden 

duidelijk dat de Stichting pleit voor draagvlak, een coöperatieve 

vorm en vooral ook voor het verhinderen dat er Wieringermeer 

achtige toestanden ontstaan zoals de Stichting aangeeft.  

De Stichting geeft nadrukkelijk mee om bij de uitvraag in de 

markt van te voren goed na te denken wat je vraagt en hoe je 

dat doet om te borgen dat marktpartijen niet snel zeggen dat 

het er niet uit kan. Daarnaast geven de heren aan dat zij zullen 

communiceren dat zij met de gemeente en de provincie 

bestuurlijk hebben gesproken over het initiatief voor een 

zonneweide aan de Jaagweg.  

Gedeputeerde Stigter informeert de heren dat de gemeente en 

de provincie momenteel de randvoorwaarde voor de 

ontwikkeling van de zonneweide samen aan het opstellen en 

afspreken zijn. Die landen in een intentieovereenkomst die dit 

voorjaar samen gesloten wordt.  

Daarnaast geeft hij mee dat hij wil voorkomen dat een 

stapelingen van doelen of randvoorwaarden het ontwikkelen van 

een zonneweide onhaalbaar maakt. Dat betekent dat hij een 

voorkeur heeft voor een coöperatie die de businesscase kan 

realiseren, dat daar echter op voorhand geen zekerheid over te 

krijgen en geven is. Zijn insteek is en blijft om van marktpartijen 

een maximale creativiteit te vragen.  

Gedeputeerde Stigter verzoekt dan ook om ambtelijk contact te 

leggen met de koepel van zonne-energie coöperaties om 

daarmee in gesprek te gaan over opties om een zonneweide van 

de omvang van de Jaagweg in een vorm van coöperatie te 

ontwikkelen. Beide bestuurders worden graag geïnformeerd 

over de uitkomsten van dit gesprek.  

 




