
OMB verdieping 

een stap “naar buiten” 

Actief openbaar 
maken

Zonneweide 
Jaagweg



'Bijna 80 procent 
Nederlandse 
zonneparken in 
buitenlandse 
handen'

Van de 33 grootste zonneparken in Nederland is inmiddels 
79 procent in buitenlandse handen, blijkt volgens het AD uit 
eigen onderzoek. Hierdoor verdwijnt tot 889 miljoen euro 
aan subsidiegeld naar het buitenland. Vooral Duitse, 
Chinese, Engelse en Scandinavische projectontwikkelaars 
en investeringsfondsen bouwen zonneparken op 
Nederlandse grond of kopen Nederlandse zonneparken op.

LEKKER ACTUEEL 

‘Overheid te laat bij ruim twee derde Wob-verzoeken’

de zogeheten ‘Rutte-doctrine’, ambtelijke 
discussies of andere interne stukken niet 

openbaar worden

de overheid „transparanter” gaat werken

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/14/de-rutte-doctrine-catchphrase-die-de-ergernis-van-de-kamer-verwoordt-a4027656
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/15/meer-transparantie-alertere-ambtenaren-a4027819


In de oksel van de N 194 en de A7 
richting Hoorn

https://www.noord-
holland.nl/Onderwerpen/Duurzaamheid_Milieu/Zonneweide_J

aagweg_Koggenland

Beginnen met de 
ZONNEWEIDE



voorgenomen realisatie zonneweide aan de Jaagweg te Koggenland

Het project in vogelvlucht

• Distriport als bedrijventerrein geschrapt

• 2017 GS besluit om op het voormalig bedrijventerrein een zonneweide te laten realiseren

• 2019 GS herbevestigt besluit van 2017 met aanvullingen op de doelstellingen

Waar staan wij nu: 

 stand stil? 
Waarom: opbrengst, coalitieprogramma
Des PNH? 



Issues & Uitdagingen

RES NHN kaart : wel of 
niet erop, van onderop 
natuurlijk

Pilot actief openbaar maken: 
openheid project vs. 
generieke geslotenheid & 
ambtelijk beraad

Aansluiting en netcapaciteit: 
wie oh wie en wanneer

Projectcommunicatie: 
projectlijn vs. generieke 
communicatielijn 

Project            Proces

Omgeving: wantrouwen, 
verleden, coöperatie, voor 

ons, landbouwgrond = 
wat heb ik eraan

Collega’s

Bestuur & 
Politiek

Marktpartijen
(Europees 

Aanbesteden)

Opbrengst
Een goed doel 
of gericht op…



De zonneweide en      de        RES NHN kaart



Projectcommunicatie:  
wat is leidend

• Organisatie communicatie -- website 
tekst is van PNH

• Project communicatie  -- opzoeken 
van de dialoog & overeenstemming 
met partner(s)

• Relatie en één gezicht, een 
tegenstelling? 

• “Zo doen wij dat hier niet”



OVERPEINZINGEN Is het wel van 
ons… tja, kerntaak 

nee maar…Heeft PNH 
beleid… uhm 

nee maar zie bv 205

Wat kost 
het… meer 

dan je denkt

Wat 
levert het 
op … een 
hele goede …



ALTERNATIEVEN

Provinciaal Inpassingsplan

“braak laten liggen” en wachten op een 
geïnteresseerde partij

De Googles van deze wereld voeden



Openheid versus generieke geslotenheid  
ambtelijk beraad 

• WOB wordt WOO
• Pilot actief openbaar maken

• Uitspraken HAK en 
bestuursrechter

• coalitieprogramma

• Wob
• Themaberaad

• Ambtelijk beraad breed 
toepassen



WOB verzoeken

ACTIEF OPENBAAR 
MAKEN 

HOE MEER OPENHEID HOE MEER 
WANTROUWEN ?

HOUDING & GEDRAG van 
ONS
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