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Aan  

gedeputeerde Stigter, portefeuille klimaat en energie 

wethouder R. Van Dolder 

Kopie aan 

                            

Bijlagen:  

- Verslag bestuurlijk overleg 26 november 2020 

- Planning route intentieovereenkomst  

- Concept intentieovereenkomst (ongewijzigd)  

- Planning project algemeen (bestuurlijke variant) 

 

 

 

 

 

Betreft: bestuurlijk overleg provincie en gemeente Koggenland 

21 januari 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:  

donderdag 21 januari  2021 tussen 09:00 – 10:00 uur 

• Aanwezig:  

gesprek tussen gedeputeerde Stigter en wethouder Rosalien van 

Dolder(VVD)  

 

Toevoeging na staf: 

Maandag eind van de middag van de gemeente Koggenland reactie 

ontvangen op: 

- Concept verslag vorig overleg: de wijzigingsvoorstellen zijn in 

het verslag zelf geannoteerd voor je; 

- Planning: raadsbehandeling staat nu op 19 april (was 8 maart). 

Ik begrijp dat dit nog niet zeker is. Advies: maak concreet wat 

het echt wordt (zie ook bij agendapunt zelf verderop);  

- Concept intentieovereenkomst: wijzigingsvoorstel artikel 6 is bij 

het agendapunt opgenomen (zie verderop) en voor jou 

geannoteerd.  
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Algemeen 

• Er ligt vanuit de gemeente geen voorstel aanpassing 

intentieverklaring (inmiddels wel eind van de dag maandag 

ontvangen).  

 

 

. Start 

aanbesteding wordt daarmee wederom uitgesteld.   

• Het verslag van het vorige overleg is nog niet akkoord, voorstel 

tot aanpassing is niet door ons ontvangen. (inmiddels wel eind 

van de dag maandag ontvangen)  

Wat vindt jij ervan dat er vertraging optreedt? En hoe wil jij hier het 

gesprek over aangaan met de wethouder?  

 

Netcapaciteit en –aansluiting: cruciaal voor het in de markt kunnen 

zetten van dit project respectievelijk slagingskans van het project. 

 

  

Momenteel is opdracht gegeven om hier meer zicht op te krijgen. Zien 

dat dit tijd kost overigens. Inmiddels heeft Alliander aangegeven dat zij 

de ruimte niet hebben en dat vanwege de grote van het veld verwijst 

naar Tennet.  

  

Zie ook bijlage artikel uit de krant.  

 

Verwachte opbrengst: in de GS nota van 2017 is een opbrengst 

geprognotiseerd op onjuiste aannames. Opdracht is verstrekt om een 

goede inschatting over mogelijke erfpachtopbrengsten op te stellen. 

Verwachting is dat deze informatie in februari 2021 beschikbaar komt.  

 

Voorzitterschap: vorige keer onderling afgesproken het voorzitten te 

rouleren. Dit volgend is wethouder Van Dolder nu aan de beurt. Advies: 

voorstellen dat zij voor zit. Verslaglegging door PNH.  

 

Voorstel: los van de staf een keer over het project, waar staat het, wat 

zijn de verwachtingen – zie o.a. punten hierboven – door te praten over 

welk spoor je met het project wil bewandelen.   

 

Verzoek Stichting Koggenland Energieneutraal om presentatie te 

houden voor gedeputeerde (zie bijlage). Wil jij hierop ingaan?  

 

 

 

 

 

 

Agenda  
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1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda & verslag vorig bestuurlijk overleg (verslag 

als bijlage bij deze agenda): 

a. Concept agenda al dan niet gewijzigd vaststellen; 

Tot op heden geen wijzigingsvoorstellen ambtelijk uit 

Koggenland ontvangen. Advies: conform vaststellen. 

b. Verslag vorig BO van 26 november 2020 vaststellen en 

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

provincie geanonimiseerd gepubliceerd wordt. 

Afspraak was dat verslag via de mail z.s.m. zou worden 

goedgekeurd en gepubliceerd. Ambtelijk is gemeld dat 

wethouder Van Dolder wijzigingsvoorstellen heeft. Het is 

onbekend welke dat zijn. Daardoor is het verslag nog niet 

gepubliceerd.  

 

 

 

). Advies:  

• bespreek gewenste wijzigingen, wijzigingsvoorstellen 

wethouder staan in Verslag zelf geannoteerd;  

• spreek af z.s.m. publicatie op de projectpagina van de 

provinciale website; 

• spreek af dat voortaan snelle vaststelling de norm is. 

 

3. RES kaart en de zonneweide 

Standpunt gemeente Koggenland over het wel of niet op de RES 

kaart laten opnemen van deze locatie 

Afspraak uit vorige bestuurlijke overleg: voor 1 februari 2021 

standpunt gemeente Koggenland samen bespreken. Uit het 

ambtelijk contact komt naar voren dat  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Het is niet zo dat het project ten tijde van het RES traject 

onbekend was;  
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Bovendien is het initiatief opgenomen in het gemeentelijk 

toetsingskader via amendement van de raad bij vaststelling van 

dit toetsingskader.  

Samengevat, het is passend en logisch om hem wel op te 

nemen in de RES 1.0 .  

Advies:  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

4. Intentieovereenkomst concept en route 

a) Inhoud (zie bijgevoegd ambtelijk concept, ongewijzigd t.o.v. 

bestuurlijk overleg 26 november 2020) 

Advies:  

• constateer dat jullie met elkaar hadden afgesproken 

in november dat de gemeente met gewenste 

aanpassingen zou komen en dat die tot op heden bij 

jou/ons niet bekend zijn (inmiddels wel eind van de 

dag maandag ontvangen);  

• constateer dat dit tot vertraging leidt. Dit 

veroorzaakt voor ons extra kosten, denk aan inhuur 

en waarschijnlijk updates van onderzoeken. Ook 

komt het project hierdoor verder achteraan in de rij 

voor aansluitingen op het netwerk, waardoor risico’s 

toenemen (en die worden geprijsd door 

exploitanten); 

• geef aan wat jij daarvan vindt; 

• vraag wat die aanpassingen concreet zijn en 

bespreek deze, al dan niet met de kanttekening dat 

jij hier nog apart naar wilt kijken. Onderstaand de 

maandag eind van de dag ontvangen wijziging:  
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Strekking wijziging is toevoegen breed 

draagvlak, zie geel gearceerde wijzigingen.  

Advies: 

Geen probleem om deze toevoeging te 

honoreren: participatie heeft immers in zich 

dat er gezocht wordt naar draagvlak.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Advies:  

- “voorwaarde” moet je lezen als een 

eis bij gunning, dat is maar de vraag 

of dat haalbaar/reëel is dus 

bespreekpunt die eerst ambtelijk 

uitgezocht moet worden.  

 

 

- “50% van de zonneweide in 

eigendom van de lokale bevolking”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Als dat zo is dan 

moet uitgezocht worden of dit op 

voorhand haalbaar is, of je daarmee 

niet andere elementen als het ware 

klem zet waaronder inpassing. 

 

b) Vervolg stappen: op welke wijze naar colleges en consultatie 

raad Koggenland (zie bijgevoegde planning) 

Advies:  
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• Constateer dat de voorliggende planning niet 

gehaald gaat worden (gebaseerd op afspraken uit BO 

november 2020), met extra kosten en risico’s, zie 

vorige punt; 

• Pas aan op basis van wat jullie onder onderdeel “a” 

hebben afgesproken en melding gemeente maandag 

eind van de middag dat raadsconsultatie nu voor 19 

april (was 8 maart) staat. En staat 19 april echt vast?  

• Bovendien moet tekst intentieovereenkomst verder 

uitgewerkt worden en met elkaar afgestemd. Is daar 

in hun planning rekening mee gehouden? 

Advies: maak een concrete planning, één die 

realistisch is. Is dat gebaseerd op raadsconsultatie 

19 april 2021?  

 

5. Volgende bestuurlijke overleggen en communicatie: 

a) Vervolg bestuurlijk gesprekken; 

Advies: 

Aanpassen op basis van afspraken uit agendapunt 4.  

b) communicatie en contact met omgeving (in bijzonder 

Berkhout is Boos en Stichting KEN); 

Stichting KEN wil graag een presentatie houden voor jou Die 

presentatie is al voor de wethouder gehouden.  

Advies: 

De gemeente heeft recentelijk overleg gehad met o.a. de 

hierboven genoemde partijen. Goed om met elkaar te delen 

wat de ervaringen zijn. Vraag naar haar ervaring en hoe zij 

tegen het plan aankijkt. 

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

netwerk.  

De wethouder heeft contact gehad met Liander.  

Zie ook bijlage krantenartikel. 

Advies: Vraag naar haar ervaring met Liander, haar beeld bij 

het aansluiten en de capaciteit van het netwerk. Je kan 

aangeven dat de provincie opdracht heeft gegeven om te 

onderzoeken in hoeverre de aansluiting en capaciteit er is 

voor dit project (wij zien dat het niet makkelijk is om deze 

informatie te verkrijgen). En spreek af dat jullie elkaar van 

jullie contacten op de hoogte houden (oa bestuurlijke 

overleggen daarvoor gebruiken).  

 

 

 

 

 




