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Aan  

Gedeputeerde Stigter, wethouder Van Dolder 

Kopie aan 

, sectormanager Grond tevens opdrachtgever project 

 

 

 

 

 

Betreft: Verslag bestuurlijk overleg met wethouder Van Dolder 

gemeente Koggenland over voorgenomen realisatie zonneweide 

aan de Jaagweg Memo 
 

 

Datum: 21 januari 2021 van 09 – 10 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 (verslag 

als bijlage bij deze agenda): 

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

wordt ongewijzigd vastgesteld; 

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:  

Gezamenlijk wordt de afspraak herbevestigd dat verslagen 

z.s.m. na het overleg worden vastgesteld via de mail en 

geanonimiseerd gepubliceerd. Gedeputeerde Stigter 

memoreert dat deze werkwijze voor transparantie zorgt 

waar de provincie en gemeente aan hechten en betreurt het 

dat het deze ronde langer duurt voordat het verslag 

gepubliceerd is. Wethouder Van Dolder hecht aan de 

leidraad zorgvuldigheid, transparantie en snelheid bij het 

vaststellen en publiceren van verslagen. Zij heeft enkele 

wijzigingsvoorstellen. Die zijn akkoord en worden in het 

verslag verwerkt waarna het geanonimiseerd wordt 

gepubliceerd.  
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3. RES kaart en de zonneweide 

Wethouder Van Dolder verwoordt het definitieve standpunt van 

de gemeente dat het project zonneweide Jaagweg door de 

gemeente niet voor de RES kaart 1.0 wordt aangemeld. De regio 

heeft besloten geen bestaande projecten/initiatieven op deze 

kaart te plaatsen. De gemeente onderschrijft dit standpunt. 

Bovendien, als het initiatief nu alsnog op de kaart wordt 

geplaatst, is er geen mogelijkheid tot participatie geweest. Dat 

is onwenselijk. Daaraan voegt de wethouder toe dat het RES 

traject een bottom-up traject is en niet top-down. Derhalve is 

het niet aan de gemeente geweest om zoekgebieden aan te 

wijzen, maar juist aan inwoners. 

Gedeputeerde Stigter verbaast zich over het feit dat dit nu het 

standpunt is. Het initiatief is immers ouder dan het RES traject 

en had daarin meegenomen mogen en moeten worden door de 

gemeente. De gemeente is hier meermaals op geattendeerd en 

heeft het toch niet gedaan. Participatie was op die manier 

mogelijk geweest. Het is daarnaast onlogisch dat het initiatief 

niet landt op de RES kaart aangezien het initiatief concreter is 

dan een zoekgebied, het gaat om een bij de buitenwereld 

bekend initiatief en het raadsamendement spreekt over opname 

op de RES kaart  Het is begrijpelijk en logisch dat het via de 

reactienota op de kaart zetten van het initiatief niet logisch was. 

Er was immers geen zienswijze over binnengekomen. Hij vraagt 

zich af wat er concreet achter zit dat de gemeente het niet heeft 

willen meenemen in het RES traject en het ook nu niet op voert 

voor de kaart. Wethouder van Dolder reageert met eerder 

genoemde argumenten en dat, onafhankelijk van het gelopen 

traject het voor de participatie onwenselijk is om nu nog de 

Jaagweg toe te voegen aan de RES-kaarten. 

Beiden concluderen dat de standpunten zijn uitgewisseld en 

gedeputeerde Stigter geeft aan dat de provincie geen verhaal 

heeft om het niet op te nemen op de RES kaart. Het is immers 

een concreet plan waar de buitenwereld van op de hoogte is en 

derhalve onlogisch dat het niet op de RES kaart landt. Hij had 

liever gezien dat de gemeente het had opgevoerd in het RES 

traject waar participatie op mogelijk was. De gedeputeerde stelt 

voor om, als de gemeente bij haar standpunt blijft en het voor 

de gemeente comfortabeler is, het als provincie als zoekgebied 

aan te merken in de RES 1.0 en dat het daarmee het enige 

provinciale zoekgebied wordt in de beide RES-en van NH. 

Tot slot spreken beide bestuurders naar elkaar toe uit beiden 

het project van belang te vinden en er gezamenlijk voor te gaan.  

 

4. Intentieovereenkomst concept en route 

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

bestuurlijk overleg 26 november 2020): 
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Gedeputeerde Stigter betreurt het dat de 

wijzigingsvoorstellen van de gemeente zo laat zijn binnen 

gekomen. Dat heeft effect op de doorlooptijd en daarmee 

schuift de aanbesteding weer op. Hij is hier niet blij mee.  

De wijzigingen zitten in de ruimtelijke procedure en in het 

deel over de participatie. Afgesproken wordt dat deze 

ambtelijk op heel korte termijn gezamenlijk worden 

besproken en dat de bestuurders de uitkomsten daarvan te 

horen krijgen.  

Wethouder van Dolder spreekt uit dat het onduidelijk was 

wie er verantwoordelijk was voor het leveren van de teksten 

aangezien de provincie het hele traject penvoerder was en er 

dus vanuit werd gegaan dat de wijzigingen zoals besproken 

in het vorige BO door de provincie zouden worden 

doorgevoerd.  

Beide spreken uit hier in het vervolg duidelijker afspraken 

over te maken. 

Noot: de uitkomst hiervan wordt in het eerst volgende 

bestuurlijk overleg besproken, zie afspraak hieronder.  

 

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

raad Koggenland: 

De planning schuift: de raad bespreekt de concept 

intentieovereenkomst met de wethouder 19 april 2021. 

Daarmee schuift de planning en schuift de aanbesteding. 

Gedeputeerde Stigter geeft aan dat hij moeite heeft met de 

steeds opschuivende planning en vertrouwt erop dat er geen 

vertragingen meer opgelopen worden.    

 

5. Volgende bestuurlijke overleggen en communicatie: 

a) Vervolg bestuurlijk gesprekken; 

Bestuurlijk overleg van 5 februari laten staan om puntjes op 

de “i” te zetten van de intentieovereenkomst en twee 

organisaties te spreken, zie punt 5.b; 

Andere data bestuurlijke overleggen opnieuw plannen i.v.m. 

de gewijzigde planning.  

b) communicatie en contact met omgeving (in bijzonder 

Berkhout is Boos en Stichting KEN); 

beide bestuurders willen samen met beide Stichtingen in 

gesprek en nodigen beide organisaties uit voor 5 februari 

a.s. Deze uitnodiging wordt ambtelijk uitgezet.  

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

netwerk:  

beide bestuurders geven een toelichting op hun contacten 

met beide organisaties tot nu toe.   
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